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Interview met Björn de nieuwe school directeur!!

Hoe vond je het toen je hoorde dat je directeur werd?

Ik was heel erg enthousiast, Ik had het al verwacht. Ik ging toen door, ik had gesprekken en
ze zeiden dat ze me hier als directeur wouden hebben.

Vond je het spannend toen je directeur werd?

Ik vond het niet echt spannend, ik was nieuwsgierig over: hoe het gaat, wie hier werken en
waar het printapparaat staat. Het is wel gezonde spanning.

Wat deed je vroeger als baan?

Ik was ook directeur maar van 2 scholen.

Wat vind je van onze school?

Er gebeuren heel veel mooie dingen, bijvoorbeeld: het technieklab en  wereldgeschiedenis.
De gebouwen zijn ook heel mooi en de meesters en juffen zijn ook heel enthousiast.

Wat zou je willen veranderen aan deze school?

Och god dat weet ik nog niet. hmmm vind ik moeilijk om antwoord te geven,
de speelplaats.

Heb je al een goede band met je collega’s?

Ik denk het wel, maar ik ken nog niet iedereen. Er zijn wel wat meesters en juffen binnen
gekomen en hebben met mij gekletst.

Wat vind je het leukste van deze school?

hmmm ik denk toch wel dat de kinderen er zijn en met een heel erg leuk team dingen
aanpakken.

Heb je soms stress over de activiteiten en waar je het geld aan besteed?

Nou ik heb geen stress, maar ik moet wel goed nadenken, maar ik weet ook niet wat de
budgetten zijn ,maar stress nee dat heb ik niet.



Zeeuwse schapenhouders verzorgen
lammetjes in de woonkamer van hun
boerderij.
Schapenhouders Familie Van Oeveren in het Zeeuwse Ouwerkerk verzorgt

vijf pasgeboren lammetjes in de woonkamer van hun boerderij. De schapen

op hun bedrijf hebben dit jaar een vierling gekregen. Een schaap kan

eigenlijk maar 2 lammetje drinken geven als de andere lammetjes geen

drinken krijgen worden ze zwak dus namen we ze in huis. Er staan nu 2

benches in de woonkamer waar ze slapen. alleen is er ook een nadeel aan

de lammetjes want ze plassen en poepen ook in huis dus moet je wel een

keer extra dweilen en het ruikt daarom ook niet heel fris.

Robot hond uit Pompeï.

pompeï is in het jaar 79 door een uitbarsting van een vulkaan onder

een laag as bedolven. een groot deel is weer opgegraven,In

Pompeï loopt tegenwoordig een robothond, om de gebouwen in de

gaten te houden. De robothond kan zien of er scheurtjes in de

gebouwen zitten dat kan gevaarlijk zijn, want dan kunnen dingen

instorten. De makers van de robothond hopen dat ze ook dieven

kunnen betrappen,die nemen soms stukjes van de stad mee om

voor veel geld illegaal te verkopen. Tot nu toe is de hond een goede

bewaker.



Fake nieuws op Russische

journalen.

In Rusland krijgen kinderen en volwassenen niks te zien of te horen over
de oorlog in Oekraïne. Je hoort zelfs niet het woord oorlog. De president
Vladimir Poetin is de baas van de tv zenders. Hij laat beelden zien van 2
of 5 jaar geleden. Een paar Russen hebben familie in Oekraïne en die
vragen bijvoorbeeld:
´Zijn jullie blij dat Poetin jullie bevrijd heeft?´
´Bevrijd? Waar heb je het over, onze wijk is helemaal plat
gebombardeerd! We moesten naar Polen vluchten vanwege dat het niet
meer veilig is in Oekraïne!´Zo weten een paar Russen wat er in
Oekraïne gebeurt. De Westerse landen in Europa willen Rusland
straffen door geen handel meer met ze te doen, maar eigenlijk straffen
ze de Russische bevolking terwijl die helemaal niks doen. Poetin en een
paar andere multimiljonairs uit Rusland hebben er geen problemen met
dat alles duurder wordt.



EurovisieSongfestival
Het Eurovisie Songfestival is weer geweest. Nederland kwam in de
finale met het liedje ´In de diepte´ van S10.
Oekraïne heeft gewonnen met  het nummer´Stefania. Er deden in
totaal 40 landen mee en 24 landen zaten in de finale. Het begon op
10 mei en op zaterdag 14 mei was de finale.  Nederland is 11e
geworden en heeft bij elkaar 171 punten gekregen. Oekraïne heeft
in totaal 631 punten gekregen. Verenigd koninkrijk is 2e geworden.

De geschiedenis van het Eurovision Songfestival.
Het Eurovisiesongfestival (Engels: Eurovision Song Contest, Frans:
Concours Eurovision de la Chanson) is sinds 24 mei 1956 een
jaarlijkse presentatie en competitie van liedjes en wordt
uitgezonden op televisie door heel Europa; sinds 1967 wordt het
festival ook in landen buiten Europa uitgezonden. Verder is het
festival op het internet te volgen. Het festival heeft de naam te
danken aan het Eurovision TV Distribution Network, een onderdeel
van de Europese Radio-unie (EBU). Aan het songfestival kan ieder
actief lid van de EBU meedoen, waardoor ook enkele landen die
net buiten Europa liggen mee kunnen doen. Het betreft landen in
Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Azië. Sinds 2015 doet
ook Australië mee aan het festival ondanks dat het geen lid is van
de EBU.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1956
https://nl.wikipedia.org/wiki/Televisie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Radio-unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Oosten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidwest-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(land)


Weetjes

1. Eerste verbinding
Op 29 oktober 1969 werden twee computers van universiteiten voor het eerst met elkaar
verbonden via het ARPANet. Dat was de voorloper van het internet.

2. Afkorting
Het woord 'internet' komt van de term internetworking. Dat betekent zoiets als: netwerken
die met elkaar verbonden zijn. Internet is daar een afkorting van!

3. Mailtjes sturen
Het eerste mailtje werd in 1971 verstuurd door Ray Tomlinson. Hij was een
softwareontwikkelaar. Hij stuurde het bericht naar zichzelf, maar wist niet meer wat daarin
stond. Waarschijnlijk iets van QWERTYUIOP of iets vergelijkbaars (de bovenste regel van
het toetsenbord), zei hij.

4. Eerste website
Nog een eerste keer: de allereerste website heette info.cern.ch. Daarop werd uitgelegd wat
het internet is en hoe het werkte. De site kun je nu nog steeds bekijken.

5. Grote publiek
Het internet bestond dus al een tijdje, maar pas vanaf 1996 werd het bekend onder het grote
publiek. Dat is dit jaar alweer 25 jaar geleden!

Moppen
Hoe gaan bijen naar schoolreis?

ANTWOORD: Met de school buzzzzzz.

Willem-Alexander loopt door de Kalverstraat. Plotseling ziet hij een man die sprekend op
hem lijkt. Willem loopt naar hem toe en zegt:"Goh, wij kunnen best wel tweelingbroers
kunnen zijn. Heeft je moeder vroeger toevallig in ons paleis gewerkt?", "nee", zegt de man,
"mijn vader wel".

Wim gaat aangifte doen van het overlijden van zijn schoonvader.De bediende vraagt: De
naam?
wim: De Haan
bediende: Geslacht?
Wim: Nee, verongelukt

http://info.cern.ch/

