
presenteert BredeSchool dinsdag 5 mei 2020 

editie#1
Staatslieden krant
Elke week een nieuwe krant , door kinderen voor kinderen uit de buurt

met een artikel van:
Casper Stadermann
en een fotoreportage met verslag van: Jula

in deze krant deze week:
 
* bericht van De Fakkel kinderraad
* twee woordzoekers
* tips tegen verveling 
* een fotoreportage

WOORDZOEKER
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
ANDERHALVENMETER BEDRIJFPROBLEMEN
CORONA   DICHT
HUISWERK   HULPVERLENERS
MAATREGELEN  THUISWERKEN
ZIEKENHUIZEN

maar ook:
een Woordzoeker Corona van Teije gr 6
een Woordzoeker Corona van Eline gr 6
en verveeltips van Emiel en Fedja gr 8

Vorige week maandag was het Coroningsdag. 
Het voelde anders dan normaal. 
Iedereen moest afstand houden. Ook waren er dingen 
hetzelfde. We hadden een gratis vrijmarkt en deden een 
speurtocht. De beloning was een ijsje. En we hadden een 
hele grote kroon gemaakt met stoepkrijt en hem naar het 
NOS Jeugdjournaal gestuurd.
Dus hou het Jeugdjournaal in de gaten.

JULA

CORONINGSDAG

Wil je ook inhoud leveren voor deze krant, heb je 
vragen of ideeën kom er dan mee! 
Je kunt ze kwijt in de brievenbus van De Fakkel &
De Dr. Bos, maar ook mailen naar 
bredeschoolstaatslieden@gmail.com. 



foto

collofoon
Deze krant wordt gemaakt door de kinderen uit 
de buurt en samengesteld door het team van de 
brede school.
Elke donderdag een nieuwe krant!

Wil jij ook reporter zijn, geef je dan op en krijg van 
ons een reportertas met alle benodigdheden. 

Alle kranten vind je op de website 
www.bredeschool.nl/staatslieden 
Alle artikelen en nog veel meer vind je op onze 
instagram ... 

De brede school is het netwerk rondom het op
groeiend kind in de wijk. 

 
 

10 tips tegen verveling door Emiel en Fedja gr 8

1.  Ga buiten spelen met vrienden
2.  Lekker naar het bos 
3.  Lekker gamen
4.  Lekker sporten
5.  Een boek/strip lezen
6.  Maak een kettingreactie
7.  Tekenen
8.  Ga koken
9.  Bootje varen
10.De eggdrop challenge doen
     (laat een rauw ei uit een hoog raam vallen zonder dat ie breekt geen 
      parachutes toegestaan mag ook niet door iets of iemand opgevangen
      worden)

AFSTAND   ANDERHALVEMETER  CORONA
COVID19   HOESTEN   INTENSIVECARE
LOCKDOWN   MAATREGELEN  MONDKAPJE
NETFLIX   PERSCONFERENTIE  QUARANTAINE
SAAI    THUIS    VERVELEN
VIRUS    WONINGSDAG  WUHAN
ZIEK    ZIEKENHUIS 

De kinderraad van de Fakkel (de kinderraad van groep 5-6) heeft officieel 
een doel gekozen: dit schoolplein opknappen, het noodplein (taalschool) 
voorbereiden én het nieuwe plein ontwerpen.

De kinderraad stemde een paar maanden geleden over wat het onderwerp 
zou zijn voor dit jaar. Die strijd was niet lastig voor degene die op “school-
plein” stemde, en zo werd het dat.
Ik ben Casper (zoals jullie misschien al lazen) van de kinderraad.
Ook ik stemde op het schoolplein. Het plan dat we bedachten voor de 
schoolpleinen is al een beetje in werking gegaan, want de missende trede bij 
het klimrek is vervangen. En een schoonmaakbeurt gaat ook zeker plaatsvin-
den.

Op vrijdag 24 april heb ik met Sil van den Brink afgesproken in het parkje om 
de hoek bij school. Dit wat ik voor jullie heb geschreven wordt ook zoiets als 
mensen een “interview“ noemen. (:
Sil zit bij mij in de klas en is één van mijn beste vrienden. Hij is al vaker bij mij 
op bezoek geweest (door de coronacrisis met 1.5 meter en alle maatrege-
len).
Als ik vraag wat hij vindt van de beslissingen zegt hij: ‘Wel fijn omdat we het 
nu gelukkig weer kunnen gebruiken, en ik hoop dat het nu goed gaat met de 
spullen van het schoolplein.’

SCHOOLPLEIN door Casper Stadermann

WOORDZOEKER


