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We gingen naar de zomerschool in de aula van 
basisschool Aboe El –chayr. Toen kwamen de 
ouders met hun kinderen naar de aula. Toen 
iedereen daar zat kwam de wethouder Marcella 
Hendrickx. Zij heeft de Zomerschool geopend 
met een partypopper. Toen kwam mevrouw 
Charlène, zij heeft met ons gedanst en 
gezongen het was leuk en de juf kreeg een 
cadeau. 
 
 

 

Zomerschool   
Brede school Stokhasselt/ Vlashof 

juli 2019 
In deze Zomerschool special o.a.: 
 
1. De opening 
2. Spullen van de Zomerschool 
3. De food- en bootcamp! 
4. Woordzoeker 
5. Flauwe moppen 
6. Interviews 
7. Recept 
8. Koken 
9. Strip 
10. Move 
11. Mediawijsheid 
12. Hulpouders 
13. Sporten bij de Food en Bootcamp 
14. Eerste dag op de Zomerschool in de 

middag 

Dit is een speciale uitgave, gemaakt door 
kinderen van Brede School Stokhasselt/ 

Vlashof. Zij hebben deelgenomen aan de 
Zomerschool van 2019. 

 

De opening 
Door:  Malak en Nura 

 

Spullen van de Zomerschool 
Door: Mohammed 
 
Dit jaar op de Zomerschool kregen wij een etui . 
Daarin zaten stiften en een puntenslijper en een 
pen en potlood. En ook kregen we een bidon en 
een schrift en een tasje waarin de diploma zit. En 
een mapje waar het huiswerk in zit en al onze 
extra opdrachten. Het is heel leuk dat we dat 
hebben gekregen.  
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We waren aan het koken. Toen gingen we 
een soort broodjes maken. Met zalm en  
pesto en veel meer. Om 14.00u kwamen 
de ouders hapjes eten. Toen hebben we 
laten zien wat wij gemaakt hadden en ze 
hebben dat toen geproefd. Ook waren er 
worstjes en augurken en nog veel meer. 
Het was heel lekker en leuk. Wij hebben 
met het koken de tortilla’s gesmeerd met 
kruidenkaas daarop ging salami en een 
beetje sla. Het was super gezellig!  

 

 
  

De food en bootcamp! 
Door: Seher en Yasira 
 
 

 

Mediawijsheid 
Door: Jamila 
 
We hebben geleerd wat er allemaal in de krant 
staat. We hebben ook nieuwe woorden geleerd 
zoals column, horoscoop, recensies en kop/titel. 
De juf heeft ook een interview gedaan met een 
jongen uit de klas. Ze heeft verteld welke vragen 
belangrijk zijn om te stellen.  
We hebben ook geleerd wat het verschil is tussen 
een feit en een mening. Mening is wat je vindt en 
een feit is iets wat echt waar is. We  hebben ook 
geleerd wat een bron is. Een bron is een 
hulpmiddel die jou informatie geeft over een 
onderwerp, bijvoorbeeld: een mens, een boek of 
een website. De juf heeft ook koppels gemaakt, 
het kind die naast je zit daar mag je mee 
samenwerken. Sommige koppels hebben  
een interview gedaan met 
de juffrouw. Ook is er een  
koppel die een strip hebben  
gemaakt. Ik vond het heel leuk.  
 
 

 

 

Woordzoeker  
Door: Tayem  en Stijn 

 
A C T I V I T E I T 

N K Y G M U Z I E K 

I A L S P O R T E N 

Q O F T B H F A Q Y 

U G B O H T I K V S 

E L C E M L E R A P 

T E L L A P T O P O 

Z N L F R J S H E R 

G D Q V L A E P T T 

O A S N I Z N I E G 

G F Q A E E I U T L 

M Z N L K R A N T S 

V O A E E M Y T B J 

O I V R F A T I M A 

K O K E N S H B J I 

M H Y N I J O Y C E 

 
activiteit  fietsen stoel  glenda 
marlieke spel   krant   fatima 
koken  laptop  joyce  sport 
leren  anique muziek move 
 

Flauwe moppen  
Door: Jah-liah & Sofia  
 
Vakantie 
Er waren eens 2 onderbroeken in de 
wasmand zegt de ene onderbroek; ik 
ga binnen kort op vakantie. Zegt de 
andere onderbroek ; ik hoef al niet 
meer op vakantie, ik ben al bruin 
genoeg ;] ;D 
 
Vrouw is nogal jaloers  
Mijn vrouw is nogal jaloers. Onlangs 
keek ze in mijn agenda en vroeg ze 
wie juli was    
 
Jantje neemt dropjes mee naar 
school 
Jantje neemt dropjes mee naar 
school. De juf zegt; je mag geen 
snoep mee naar school nemen en 
pakt ze af. Na school eet ze de 
dropjes op. De volgende dag gebeurt 
dat weer. De volgende dag vraagt de 
juf aan jantje of hij weer dropjes 
heeft mee genomen. Zegt jantje: 
nee want mijn konijn is dood :o   
 

Hulpouders   
Door: Yusra  
 
Lieve hulpouders! Jullie hebben de kinderen met alles 
geholpen tijdens de Zomerschool. Jullie maken schoon, 
doen de boodschappen, maken het eten voor ons en snijden 
het fruit, die we tijdens de lunchpauze eten. Daarom willen 
wij alle hulpouders enorm bedanken. 
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Interview met juf Glenda 
Door: Mohamed A., Ibrahim en Boogy  
 
1.Hoe oud bent u? Ik ben 68 jaar  
2.Bent u getrouwd ? Ja 
3.Hoelang bent u al juf? 40 jaar 
4. Heeft u kinderen? Ja 
5. Heeft u huisdieren? Nee 
6. Wat is je lievelingseten? Rijst met kip uit de oven 
met ketjap  
7. Wat is je lievelingskleur? Rood 
8. Waar wilt u nog een keer op vakantie? Hawaii  
9. Wat is uw grootste droom? Heel oud worden en 
een lieve oma voor mijn kleinkinderen zijn 
10. Vindt u de zomerschool leuk? Superleuk!  
11. Is de klas die u heeft met de Zomerschool leuk? 
Heel leuk!!!  
12. Wanneer bent u jarig?  
24 oktober  
13. Wat is uw  
lievelingsgroente?  
Kousenband (Surinaamse  
lange sperzieboon)   
14. Waar woont u? Tilburg 
15. Wat is uw  
lievelingsgetal? 24  
 

 
  

Interview met juffrouw Fatima 
Door: Angela en Faduma 
 
1.Hoe heet u? Ik heet Fatima. 
2.Hoe oud bent u? Ik ben 36 jaar. 
3.Heeft u kinderen? Ja, ik heb twee  
dochters. 
4.Bent u getrouwd? Ja ik ben getrouwd. 
5.Hoe heten uw kinderen? Ze heten Sule en Youssra. 
6.Wanneer bent u geboren? Ik ben geboren 22 oktober 
1982. 
7.Waar wilt u op vakantie? Naar Turkije. 
8.Hoe heet uw man? Mijn man heet Fouad. 
9.Wat is uw hobby? Mijn hobby’s zijn schrijven, reizen,  
   lezen en shoppen 
10.Wat vindt u van de Zomerschool? Ik vind de 
   Zomerschool heel gezellig en leuk. 
11.Waarom bent u juffrouw? Ik vind het heel leuk om  
   kinderen iets te leren. 
12.Hoe laat komt u naar de Zomerschool? Om 9 uur. 
13.Zijn uw eigen kinderen lief? Jazeker. 
14.Wat is uw beroep? Ik ben een Journalist. 
15.Wat is uw afkomst? Turks. 
 

Recept  
Door: Yasir en Lawi 
 
Wij hebben een lekker recept bedacht 
voor jullie en dat is spaghetti met 
tomatensaus en kip. 
Ingrediënten: 

 spaghetti 

 tomatensaus 

 kip  

 kaas 

 komkommer  

 sla  

Als eerste ga je de spaghetti koken. 
Ondertussen snijd je de kip en maak je 
de kip gaar. Als de spaghetti en de kip 
gaar is doe je het bij elkaar en voeg je 
de tomatensaus toe. Ondertussen snijd 
je de komkommer en de sla en die kun 
je in bakjes op tafel zetten. Als alles 
bij elkaar zit doe je de kaas er 
overheen en maak je het nog even 
warm. Nu kun je het eten. Eet 
smakelijk!! Drinken wat er lekker bij 
is, is aardbeienmilkshake.  
 

Sporten bij de food- en bootdag 
Door: Alperen en Abdul-malek 
 
We hadden bij de Regenboog gevoetbald, 
gehockeyd en tafelvoetbal gedaan, dat was 
bij meneer Daan. Eerst gingen we uni-
hockeyen, 3 tegen 3. Ook hadden we gezien 
hoe hard je kon schieten en bij tafelvoetbal 
moesten we rondjes rennen en moesten we 
de bal 1x overpassen en als je de bal niet 
overgooit was je af. Daarna moesten we naar 
een voetbalactiviteit, moesten we 
hooghouden en techniek doen met de bal en 
toen deden we aan het eind partijtje. Dat 
was bij meneer Mathijs. Bij de laatste 
voetbalpartij moesten we 1 tegen 1 
voetballen. Daarna gingen we met 3en tegen 
meneer Kevin voetballen. Het leukste was 
dat meneer Kevin juffrouw Anique ging 
uitdagen.  
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Interview met juf Marlieke 
Door: Anouk en Yasin 
 
1.Hoe oud bent u?  Ik ben 34 jaar. 
2. Bent u getrouwd? Nee, maar ze woont wel 
samen. 
3. Hebt u kinderen? Ja, 2 dochters. 
4. Wat is uw beroep? Ik ben Juf bij de 
Zomerschool. 
5. Hebt u een huisdieren? Nee, want ik ben 
allergisch voor dieren.  
6. Wat is uw lievelingsprogramma? 
Spelprogramma’s. 
7. Wat is uw lievelingskleur? Mijn 
lievelingskleuren zijn groen en paars. 
8. Wanneer deed u voor het eerst mee met de 
Zomerschool? In 2015 deed ik voor het eerst 
mee met de Zomerschool. 
9. Hebt u een grote familie? Ja. 
10. Hebt u veel vriendinnen? Ja. 
11. Wat is uw lievelingseten? Friet met 
mayonaise. 
12. Hebt u een broertje of zusje? Ja, ik heb 
twee zussen en een  
broer. 
13. Wat is uw lievelingsdier? 
Leeuwen en tijgers. 
14. Hebt u ergens  
angst voor? Zo ja, waarvoor?  
Ja, ik ben bang voor spinnen. 
15. Wat vind u van Move?  
Ik vind het heel gezellig. 
 

Puzzel  
Door: Raja en Halaam 
 

1. Iets wat heel fel schijnt. 

2. Een reptiel die een grote  

mond heeft en gevaarlijk  

is. 

3. Een muziekinstrument  

waar je moet blazen.  

4. Elke kind heeft een…. 

5. In het boek staat een… 

6. Geen jongen maar een… 

7. Iets wat je van de dokter  

krijgt als je ziek bent. 

8. Je wacht hier op de bus.  

9. Wat bakt de bakker? 

10. Het is grappig. 

11. Tinkelbell is een… 

 

Het weerbericht 
Door: Azzedine en Youssef 
 
Dinsdag 16 juli  
Het is vandaag 21 ℃,  maar het is wel  
bewolkt. Het blijft droog. De 
komende dagen is de maximum 
tempratuur rond de 24 ℃. Er is kans 
op regen.  
 

  

Move afval opruimen 
Door: Taha en Sarmad 
 
Bij Move kregen we eerst uitleg wat we zouden 
gaan doen en wat we ervoor nodig hebben. We 
zouden in de buurt het afval opruimen. Na de 
middagpauze gingen we naar buiten en aan de 
slag in de buurt. Het was de bedoeling dat de 
buurt er weer schoon en mooi uitziet en dat de 
dieren niet doodgaan doordat ze afval eten.    

 

Eerste dag op de Zomerschool in de middag   
Door: Joy, Rysjanah en Ruweyda  
 
We hebben een naamrondje gedaan daarna hebben we 
krantenmeppertje gedaan. Dat was leuk, want zo leer je 
de namen van je klasgenoten kennen. In de middag kregen 
we pennen/potlood met gum, stiften en een 
puntenslijper. We hebben boterhammen gegeten en we 
hebben buiten gespeeld en dat heel leuk. Daarna gingen 
we in onze schriften schrijven.  
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Strip 

Door: Abraham en Imaan 

Interview met juf Joyce  
Door: Tasnim en Doha 

 
1. Wat is je lievelings- eten/ drinken? 

Italiaans eten/ verse munt thee 
2. Wat is je lievelingsfilm? The 

Notebook 
3. Wat is je lievelingsboek? De boeken 

van Jill Mansell 
4. Wat is je lievelingsmerk? Only 
5. Hoe kwam je op het idee van de 

Zomerschool? Ik wil graag het beste 
uit alle kinderen halen 

6. Heb je een huisdier? ja, een konijn 
hij heet Kato 

7. Heb je een kind/kinderen/hoe 
heten de kinderen?  Ik heb geen 
kinderen 

8. Hoe heet je beste vriendin? Leonie 
9. Wat is je achternaam? Wolfs 
10. Ga je op vakantie/naar welke land? 

Ja, naar Portugal 
11. Wat is je lievelingsijssmaak?  

Chocolade 
12. Wat kijken je 

kinderen graag?  
Ik heb geen  
kinderen 

13. Als je een  
tijdmachine had  
zou je dan naar  
het verleden of  
de toekomst  
gaan?  
De toekomst 

 

 

MOVE complimenten 
Door: Muhsin, Sajid en Mohammed B. 
 
In de ochtend gingen we kaartjes op onze rug plakken. 
Toen moesten we op de kaartjes complimenten schrijven. 
Na de pauze gingen we schilderijen maken en dat was heel 
erg leuk. We hebben de schilderijen op de gang gehangen 
en eentje aan de juf Joyce gegeven. Ook hebben meneer 

Niels en juffrouw Anique een schilderij gehad.   

Interview met hulpmoeder Aysa 
Door: Muad en Jamie 
 
1.Hoe oud bent u? 35 jaar 
2.Bent u getrouwd? Nee, gescheiden 
3. Hoe veel kinderen heeft u? 5 kinderen 
4. Wat doet u bij de Zomerschool? Juffrouw assisteren, 
brood smeren, klas opruimen, boterhammen uitdelen 
5.Wat vindt u van de Zomerschool? Heel gezellig 
6.Hoeveelste keer doet u mee aan de Zomerschool? Het 
is mijn eerste keer 
7.Waar gaat u op vakantie? Ik ga niet op vakantie 
8. Doet u volgend jaar weer mee met de Zomerschool? 
Als ze het vragen, ja zeker 
9.Wat zijn uw hobby’s? Muziek luisteren, winkelen, naar 
de bioscoop gaan, reizen 
10. Wat is uw lievelingseten? Gebakken kip met rijst 
11. Wat is uw lievelingskleur? Crème kleur, lichtbruin, 
grijs 
12. Hebt u huisdieren? Nee 
13.Doen uw kinderen ook mee aan de Zomerschool? Ja 
14. Werkt u ook ergens anders? Nee 
 

Uitje naar duinoord 
Door: Maud en Fay 
 
Wij gaan op donderdag 18 Juli 2019 naar Duinoord toe. Je 
kunt daar allerlei leuke dingen doen. Bijvoorbeeld:  

 Lasergamen 

 Quad rijden  

 Bosklimmen  

 Race in het klimbos  

 Klimkooien  

 Springen  

 Midgetgolven  

 Speelhuisjes  

Maar je kunt er nog heel veel meer doen. Ook kunnen we 
daar de hele dag eten en drinken zoveel we willen. We 
hebben er super veel zin in!!!!  
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Koken  
Door: Busra en Nisa  
 
Wij hebben op 11-07 gekookt met juffrouw Ingrid in 
het klaslokaal. We hebben daar een smoothie 
gemaakt en sandwiches en een tortilla. Het eten wat 
we hebben gemaakt mochten we mee naar huis 
nemen en thuis opeten. Het was erg leuk en 
lekker!!!! We hebben een smoothie gemaakt. 
Recept: 
2 Bananen, vers of bevroren 
1-2 koppen  jus d’ Orange 
1 kopje aardbeien, vers of bevroren 
Sap van 1 citroen 
Bereidingswijze 
Schil de bananen en snij ze in stukjes.  
Optie: Vries deze in ongeveer 1uur. Maak de 
aardbeien schoon, en vries ze in.  
Optie: Vries deze in ca. 1uur. Doe de (bevroren) 
bananen en aardbeien. 1 kop jus d’orange, honing, 
citroensap in de blender.  
Voer al mixend de d’orange toe om de gewenste 
dikte te krijgen. Serveer direct.  
Voor 2 heerlijke zuivelvrije smoothies! 
 

Interview met Iskenia  
Door: Maud en Fay  
 
Vraag 1. Hoe heet u? Iskenia 
Vraag 2. Hoe oud bent u? 40 jaar 
Vraag 3. Bent u getrouwd? Ja 
Vraag 4. Hoeveel kinderen heeft u?  
Ik heb 2 kinderen 
Vraag 5. Welke sport vindt u leuk? Voetbal 
Vraag 6. Wat zijn uw hobby’s? Muziek luisteren en 
zwemmen 
Vraag 7. Wat doet u als hulpmoeder op de 
Zomerschool? Ik help de juf, boterhammen smeren, 
schoonmaken, de kinderen in de middag helpen 
Vraag 8. Vind u het leuk op de Zomerschool? Ja super 
leuk 
Vraag 9. Wat vind u leukste op de Zomerschool? 
Buiten spelen met de kinderen 
Vraag 10. Hoe heten uw kinderen? Sofia en Steve 
Vraag 11.Gaat u op vakantie? Zo ja naar waar? Ja 
naar Parijs 
Vraag 12. Wat is  uw lievelingseten? Spaghetti en 
pizza 
Vraag 13. Hebt u huisdieren? Nee, misschien een 
hond voor de kinderen 

 

 

Interview met juf Anique 
Door: Samir & Tyshairo 
 
Hoe heet je? Anique Beerens 
Hoe oud bent u? 18 
Heb je broers of zussen?  
1 broertje 
Zit je op een Sport?  
Op voetbal  
Bent uw getrouwd? Nee 
Heb je een huisdier?  
Een Hond 
Wat is je lievelingseten? Kip 
Wat is je lievelingskleur? Roze 
Waar woon je? Loon op Zand  
Wat is je lievelingswinkel? Primark 
Wat drink je het liefst?  Groene Ice Tea 
Waar zwem je het liefst? In een warm land 
Waar wil je het liefst naartoe? Bali 

Bedank voor het interview ;D : 

Recept Verassingstaart 
Door: Atisha en Elissa 
 
Een verassingstaart is goed voor een 
feestje. 

 
Wat heb je nodig:  
1.chocolade 
2.cakebeslag 
3.smarties 
4.slagroom 
5. aardbei 
6.marsepein 
7.boter                                                          
8. kom  
9.eieren 
 
 
Bereidingswijze: 
Doe het cakebeslag, boter en eieren in een 
kom en ga mixen. Giet het beslag in een 
taartvorm en doe het een kwartier in de 
oven op 200 graden. Haal het uit de oven 
en giet de chocolade op de taart. Daarna 
doe je over de taart een laagje marsepein. 
Als laatst versier je de taart met smarties, 
aardbei en slagroom. Eet smakelijk! De 
lekkerste taart van de wereld. 
 

 




