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editie#3
Staatslieden krant

Elke week een nieuwe krant , door kinderen voor kinderen uit de buurt

in deze krant:

* Van Lieflandpark door Ise

* De woordzoeker door Florian 

* Tekening van Evi 

* Resultaten Activiteitenkoffers Brede School

Coronatijd in Van Lieflandpark 
door Ise 
Er is een nieuw park net buiten de Staatsliedenbuurt, het Van Lieflandpark. In de coronatijden werd hier heel veel buiten gespeeld. En dat kwam goed uit 

tijdens corona, anders is het ook wel een beetje saai. We zijn natuurlijk ook heel blij dat we allemaal weer naar school mogen. Dus kom snel een keertje 

langs. Doei!!!

Tekening van Evi
Evi heeft een tekening gemaakt over de heropening van de Dr Bosschool

en alle klasgenootjes die ze weer ziet nu de scholen weer geopend zijn!



Staatslieden krant editie #3

colofon
Deze krant wordt gemaakt door de kinderen uit de buurt en samengesteld door 

het team van de Brede School Staatslieden.

Elke dinsdag een nieuwe krant!

Wil jij ook reporter zijn,? Geef je dan op en krijg van ons een reportertas met alle 

benodigdheden.  Stuur een mail naar bredeschoolstaatslieden@gmail.com

Alle kranten vind je op de website www.bredeschoolutrecht.nl/staatslieden 

Alle artikelen en nog veel meer vind je op onze 

instagram @bredeschool_staatslieden

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

 

Woordzoeker door Florian

gras         zeewierbladeren        berk

spar        paardenbloem           tulp

eik           appelboom                roos

Activiteitenkoffers
De afgelopen weken zijn veel kinderen aan de slag gegaan met de activi-

teitenkoffers van de Brede School. Wil jij ook een gratis activiteitenkoffer 

lenen? Dat kan! Stuur een e-mail naar bredeschoolstaatslieden@gmail.-

com. 

Je kan kiezen uit de volgende koffers:

- Maak je eigen schimmenspel

- Maak je eigen herbarium

- Maak je eigen spel

- Begin een wijk-receptenboek

- Maak raamgedichten/raamtekeningen

- Word jutter in je wijk! 

Gilian ging aan de slag met de Herbariumkoffer

Ga op wijkonderzoek met het Jut-pakket

Maak een schimmenspel!


