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De opening 
Door: Manou en Aya  
 
Ik vond het heel leuk en grappig. Quintus kon heel 
goed goochelen.  
Het opening was geweldig en leuk. 
Zijn uniform was mooi. Iedereen is welkom papa’s 
en mama’s. De trucjes die hij deed waren super. 
Er waren belangenrijke mensen net als de 
wethouder. Er waren 60 kinderen. Er waren 5 
juffen en ze heten Juf Naomi, juf Veerle, juf 
Feyza, juf Yolanda en juf  
Ashni.  
De juffen zijn heel lief en ze kunnen goed les  

geven. Ze zijn geweldig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zomerschool   
Brede school Heikant/ Quirijnstok 

juli 2019 

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

Quirijnstok. Zij hebben deelgenomen aan 
de Zomerschool van 2019. 

 

Het ontdekstation. 
Door: Indy & Ailyn. 
 
Bij het ontdekstation zijn heel veel maar ook 
leuke dingen te doen. Ben jij er al eens 
geweest? Ja / nee.  
Er zijn vooral veel opdrachtjes, proefjes en 
experimenten te doen. Zoals: zelf een raket 
maken, zelf snoep maken, en nog veel 
meer.......... 
Je kunt er ook je kinderfeestje vieren. 
In Vincents tekenlokaal krijg je les om te 
tekenen als Vincent. Zelf een raket maken hoe 
doe je dat? Je hebt nodig: 1 fles, tape, 3 grote 
prikkers,1papiertje, een klein beetje 
bakingsoda en azijn. Zelf snoep maken is niet 
zo slim, je krijgt er erge buikpijn van. Tekenen 
op de computer is er erg leuk maar het is niet 
zomaar tekenen. Maar hoe dan wel? Wij leggen 
het wel uit: je moet alle spullen uitproberen en 
al het wit moet weg zijn en het mag niks 
voorstellen. Dan moet je er iets van maken. 
 
 

 

In deze Zomerschool special o.a.: 
 

1. Het ontdekstation 
2. Koken met Ziyad 
3. Het weerbericht 
4. Het nieuws over de Zomerschool 
5. Gezond zijn 
6. Moppen 
7. Interviews 
8. De opening 
9. Mediawijsheid 
10. Sport 
11. Duinoord 
12. De Zomerschoolstrip 
13. Tips voor de vakantie 

14. Puzzels 
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Antwoorden raadsels: 
1.Skiwi 
2.Omdat hij geschorst is. 

 

 
 
  

Moppen  

Door: Sterre          
 
Raadsels:  
1. Het is groen en het gaat  
    van een berg af. 
2. Waarom gaat een boom  
    niet naar school? 
 
Ogen dicht een naaktslak. 
 
Er zit een man op de bus te wachten. Zegt de 
buschauffeur: ‘hé!! Kom er eens af! 
 
 

 

Het weerbericht 🌦 
Door: Abdillahi en Aimana 
 

Zaterdag 🌦 21 en 14 graden n4 

Zondag ⛅️ 19 en 13 graden n3 

Maandag ☁️ 19 en 13 graden nw 4  

Dinsdag ⛅️ 20 en 13 graden nw3 

Woensdag ⛅️ 24 en 14 graden n2 
 

Het nieuws over de zomerschool  
Door: Jerioth en Tjitske  
  
De zomerschool begon dinsdag 9 juli 2019. 
Je kon je inschrijven, voor heel veel leuke activiteiten  
heel veel kinderen hebben zich ingeschreven voor de  
Zomerschool.  
Om 10:00 tot 14:30u ben je op de zomerschool.  
‘s Ochtend  krijg je normaal lessen. Maar in de middag  
krijg je leuke activiteiten op de zomerschool.  
Je krijgt dezelfde spullen die je op een normale school hebt. Maar je krijgt sommige dingen anders 
bijvoorbeeld: een bidon  om water te drinken. Je krijgt ook lunch en fruit en je krijgt elke dag een 
ander soort lunch. Je krijgt een soort huiswerk maar het moet binnen een dag klaar zijn en als het 
niet klaar is moet je het tijdens het uitstapje maken. En dat is het nieuws over de Zomerschool. Dus 
veel plezier volgend jaar. 
 

 

 

Stripverhaal: De sip en kip 

Door: Yaruz en Naveen 

Woordzoeker-mini 2019 
Door: Miran  
 
zomer 
pakje                     
koorklas 
kas 
ham 
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Moppen  
Door: Senna en Quinn 
 
- Welke slang is niet gevaarlijk? Een tuinslang 
- Waarom is een dj dom? Dj staat voor domme 

jongen 

- Deze mop is flauw ik doe er zout op🙃 

- Hoe klinkt de bel van een oen? Dom ding😂 
- Juf staat voor de klas en zegt: wie zich zelf 

dom vindt, moet gaan staan. Jantje staat op. 
De juf zegt: en waarom ga je staan, Jantje? 
Antwoord jantje: anders bent u de enige, 

juf!😂 
- Wat krijg je als je een slang en een egel kruist? 

Prikkeldraad! 
- Wat is groen en zit aan een auto? Een 

spruitwisser! 
- Wat zegt een smurf als hij tegen een boom 

botst? O nee, alweer een blauwe plek. 
- Wat is groen, heeft zwarte pitjes en dragen 

meisjes in het zwembad? Een bikiwi! 
- Wie gaat het eerst naar bed? Een krokodil of 

een konijn? Een konijn want die hoeft maar 
twee tanden te poetsen! 

- Wat was was voordat was was was? Schonen 
kleren 

- Het is geel en je kunt het niet zien? Een 
banaan om de hoek 

- Wat is groot, oranje en kun je drinken? 
Olifanta! 

- Wat is het toppunt van snelheid ? Vanaf een 
flat plassen en met een bekertje opvangen! 

- Wat eet een kat het liefste?  
Beschuit met muisjes! 

- Wat gebeurt er als een kers uit  
de boom valt? Kersenschudding! 

- Waarom lopen katten een  
modeshow? Ze doen de catwalk! 

- Waarom neemt een oen een mes  
mee in de auto? Om de bocht af te snijden 

- Wat krijg je als je poep omdraait? Vieze 
vingers! 

- Waarom neemt een oen een muis in de auto? 
Hij helpt bij inparkeren PIEP PIEP PIEP!  

- Twee prullen bakken praten en zegt de ene 
tegen de anderen klep dicht! 

- Waarom maakt een oen een pizza doos open 
bij de supermarkt? Er staat hier openen! 

- Wat zegt een keer tok en 999 keer tik? Een 
duizendpoot met een houten been! 

- Wat is groen en vliegt door de kerk? Een heilig 
boontje! 

- Wat is groen en rijdt op de weg? Een 
bromkommer! 

- Waarom gooit een oen water over zijn 
computer? Dan kan hij over het water surfen! 

 

Interviews over internetgevaren 
Door: Diana en Elena 
 
Interview met Yolanda 
Ben jij wel eens gehackt? Nee.  
Ze leest wel vaak berichten van  
de politie waar in zij waarschuwen  
voor een sms berichten. Dat je  
bankpas is verlopen en daarbij zit  
een link waar de politie voor  
waarschuwt daar niet op te klikken. 
Ken jij iemand die misbruikt is via internet? Ja, een 
cliënt van mij werd gebeld door de Rabobank dat er 
iets mis was met internetbankieren, zij vroegen 
haar pincode en zij moest inloggen. Dat heeft zij 
gedaan, even later was er 10.000 euro van haar 
rekening gehaald. 
Had zij daar spijt van? Ja heel erg, de bank kon niks 
doen, zij had zelf haar pincode gegeven. 
Hoe voelde zij zich toen? Heel verdrietig 
Hoe vind je dat? Voor haar heel erg. 
Heb je nog een tip? Zeker eerst  
naar de bank bellen, zij vragen  
nooit om je pincode. Ook als je | 
een mail of sms berichtje krijgt,  
altijd eerst informeren bij de  
bank, of het klopt dat zij  
gebeld of gemaild hebben. 
Zo werd Yolanda geïnterviewd. 
 
Interview met Aimee 
Ben jij weleens gehackt? Nee 
Ken jij iemand die gehackt? Nee 
Lees jij wel eens een bericht dat iemand is gepest 
op het internet? Ja, dagelijks 
Zo ja bij welke app? Nieuws en Facebook 
Wat zou je doen als het iemand die kent pest? 
Aanspreken als ik het zie en reageren 
Heb je een tip voor de mensen?  
Als je het ziet of hoort zeggen  
dat ze moeten stoppen 
Zo werd Aimee geïnterviewd. 
 
Interview met Patricia 
Ben jij el eens gehackt? Nee 
Ken jij iemand die gehackt is? Nee 
Lees jij wel eens berichten over gehackt worden? 
Ja, op het nieuws 
Wat zou je doen als je zelf gehackt? Huilen en dan 
naar de politie en mijn gegevens proberen te 
beschermen. 
Heb je nog een tip? Heel goed nadenken voordat je 
iets doet.   
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Lieve hulpouders  
Bedankt voor alles!  
Jullie hebben voor ons  
brood gesmeerd fruit 
gemaakt en we hebben  
koekjes gekregen. 
 

Interview 
Door: Salim en Hamza 
 
- Vind jij de Zomerschool leerzaam voor de 

kinderen? Ja. Ik denk dat van de lessen in de  
ochtend en de lessen in de middag de  
activiteiten wel leerzaam zijn. 

- Wat vind jij van de Zomerschool? Heel erg leuk 
en leerzaam op een andere manier dan op 
school. 

- Wat doe jij op Zomerschool? Ik verzorg de lessen 
in de ochtend en middag en help met de 
activiteiten  

- Waarom doe jij mee met de Zomerschool? 
Omdat ik het heel leuk vind en omdat ik 
het idee heb dat de kinderen hier veel van leren 
op een actieve manier. 

- Is dit jouw eerste jaar van Zomerschool of heb 
jij al vaker mee gedaan? Vorig jaar ook al mee 
gedaan.  

 

 

De moppen 
Door: Dean en Xavi 
 
- De ene KIND zei tegen de andere kappen 
   Maar kappen doe je in het bos. 
- De ene aardappel zei tegen de andere 

aardappel: Waarom kijk je zo sip? Omdat ik 
onder de pure zit. 

- Waarom neemt een Belg altijd een liniaal 
mee naar bed?  

- Dan kan hij ‘s morgens meteen meten hoe 
lang hij geslapen heeft. 

- Waarom neemt een Belg hooi mee naar 
bed? Om zijn nachtmerrie te voeren. 

- Waarom neemt een Belg een fruitmand mee 
naar bed? Om zijn vrouw te bevruchten. 

- Waarom heeft een Belg een mes en vork in 
de auto? Om de bocht af te snijden. 

- Wat is het verschil tussen een Belg en een 
foto? Een foto is wel ontwikkeld! 

- Waarom staat het dak in de arena altijd 
open? Dan kunnen de supporters echte 
sterren zien. 

- Waarom lopen er vaak eekhoorntjes over 
het veld van de arena? Omdat daar de 
grootste eikels rondlopen. 

 

Einde 

Puzzel 2019 
Door: Matthews 

 

Woordzoeker 
Door: Ghazal 
 

Z O M E R S C H O O L 

S Y M F O N i E T O O 

L E R E N U W A T E R 

N A O M i F P Y N N S 

D O R S T M Q K J E P 

H U i W E R K O H L O 

B L         O M H D L L R B R 

G O E D Y H O N E X T 

D O E T E I U J O S E 

M O E Y Z O Z Q M F N 

E T M W E L K O M T L 

Woorden:         
zomerschool huiswerk sport  Leren  
bloem  les  naomi  goed  
water  Dorst  doe  symfonie 
drinken  moe  welkom 
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Kinderview met Nathan Truś 
Gemaakt door: Mohamed 
Interviewer: Nathan 
 
Hallo! Welkom terug in KINDERVIEW en onze 
geïnterviewde is Nathan Truś. 
Hoi iedereen. Ik ben Nathan Truś 
Nou, je had toch de Wierszowisko gewonnen? 
Ja ik had de 1ste prijs gewonnen! 
Nou begin.  
Hoe oud ben je? 
7 jaar ben en 2 augustus ben ik jarig. 
Wat is je favoriete eten? 
Nou ik heb er veel maar mijn 3 favoriete 
eten is pancakes met appel, 2 tortilla, 3 de 
lekkerste is tomatensoep. 
Nou dat was echt veel  
Ik heb er 2: lasagne en pizza. Nou hoe dan 
ook, wat is je favoriete kleur? 
Groen en oranje  

Ok wat is je favoriete sport? 🏃🏻♂️ 
Karate ik heb de gele band al, de gele al! 
Goed uhmm van welke land kom je uit? 
Uit polen. Dziendobry (goedemorgen) 
Ok op welke school zit je? 
D'n Hazennest  
Ok, en dit is de einde  
van de KINDERVIEW.  
Doe do loee 

 

Leuke woordzoeker  
Door: Christian 
 

P K A S U P I D L P 

M I K C P D A N S D 

I T R H H L H F P S 

P K S O G F Z K S L 

S K O O I O P D P J 

C I Y L O O P L P X 

X P U G K H J E Y S 

P O P E I P P G A O 

K N O L P O W E R D 

R O M A N K R L E W 

 

Sport 
Door: Emmanuel en Ali 
 
We hebben als eerst over sport een 
woordspin gemaakt, met deze woorden: 
Sport, voetbal, volleybal, tennis, honkbal, 
free run, kickboksen, rugby, zwemmen, 
turnen, trefbal en waterpolo. 
Toen gingen wij wasknijpertikkertje spelen. 
Ook hebben we trefbal gespeeld.  
We vonden het heel leuk. Ik vond het trefbal 
het leukste. 

 

Moppen, raadsels, en een strip 
Door: Kane 
 
1.Twee bananen liggen in bed zegt de ene tegen de 
andere ga eens recht liggen ! 
2.Waarom heeft Jantje een blauwe fiets? Om te 
fietsen. 
3.Het is een fruit soort en gaat van de berg. 
Antwoord: skiewi 
4.Jantje en oma lopen in de stad. Jantje zegt 
tegen oma: mag ik die munt op rapen? Zegt oma: 
nee geen vieze spullen van de grond op rapen. Even 
later valt oma op de grond. Jantje kan je helpen? 
Nee mag geen vieze spullen van de grond af halen! 
5.Oma geeft een boodschappenlijstje aan Jantje en 
het zusje. Ze gaan boodschappen doen en Jantje 
komt weer terug  
en dan zegt oma:  
waar is je zus?  
Staat niet op het  
lijstje.  
6.Oma zegt tegen  
Jantje: zeg mij na.  
Ok. De bezem staat 
in de kast 20x.  
Zegt oma waar  
staat de bezem?  
Jantje: in de kast.  
Fout, je moest me  
nazeggen zegt  
oma. Die is echt  
heel flauw. 

 

  School  
Knolpower  
Kip 
Kop 
Leg  
Gel 
Pik  
Mick 
Leren 
Loop 
Dans 
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Klas   
Door: Romaissa, Caithlyn, Delano 
 
Toen ik binnen kwam zag ik iets op de muur. En we 
hebben zeven meisjes en zeven jongens en een juf. 
Een leuke klas. En we hebben een lieve juf. En we 
krijgen elke pauze eten en drinken. Maar onze juf is 
niet streng. Het is een leuke klas. En we kijken snuf 
de hond. We hebben kennismakingstekeningen 

gemaakt. En in de klas op gehangen ✍🏻📰 En we  
gaan de pasapas doen. En we gaan ook een  
toneelstuk. En we gaan ook nog naar duinoord.  

We hebben eigen spullen in de klas. 📓✏️🖊😀 
 
 

Duinoord  
Door: Thimo en Rishaydro 
 
Je kan zoveel eten als je wil.  
Je hebt ook een klimbos. 
En er is ook een voetbalveld. 
En er zijn ook heel veel  
trampolines. Je kan ook  
spelen. En we gaan er met  
de bus heen. En je kan er alles  

eten. 

Tips vakantie 
Door: Thijs en Rudineyo 
 
Als je geen zin hebt om te zwemmen kan je op de 
PlayStation. 
Als je naar de bioscoop wilt is dit de film; The Lion 
King. 
Als je je eenzaam voelt kan je buiten spelen. 
Als je het warm hebt kan je zwemmen. 
Als je geen zin hebt in groente kan je koekjes 
maken. 
Als je honger hebt kan je bakken.  

 

  

Mediawijsheid 
Door: Sky en Xzavier  
 
We hebben nieuwe woorden geleerd zoals 
journalist, kop, artikel, interview, recept, 
horoscoop. We hebben in ons schriften op 
geschreven wat mediawijsheid betekent. 
Toen hebben we op een iPad dit stukje 
geschreven. 
  

 

Interview met juf Veerle 

Door: Dylano en Ela 
 
1.Wat is je lievelingseten en drinken? 
Lasagne en appelsap 
2.Wat is je lievelingskleur? Paars 
3.Hoe oud ben je? 24 
4.Welke baan zou je willen? Juf ben ik al 
5.Heb je een huisdier? 1 vis 
6.Zou je een meisje of jongen willen? Allebei 
7.Heb je een broertje of zusje? 2 zusjes 
8.Waar werk je? Westerwel 
9.Lust je spruiten? Je houd er niet van 

10.Hou je van sporten? Ja heel veel😊⛹🏼♀️ 
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Moppen en raadsels 
Door: Romano  
 
- Ken je de mop van de mummie? 

Nee ingewikkeld hè. 
- Ken de mop van de kiwi? 
  Nee die is opgegeten. 
- Een banaan zegt tegen een man ik ben 

rechter geworden. 
- Het is doorzichtig en zwaar? 
  Een olifant in een zakje. 
- Waarom heeft de koning een oranje 

telefoon? 
Om te bellen. 

- Welke telefoon is oranje?  
a de koning b mijn oma  
Die van mijn oma. 

- Er kwam een kind van 3 langs de frietboer 
voor friet.  
De frietboer zei: wil je patat? Nee zegt het 
kind friet. 

- Iemand heeft een bril op.  
Zeg ik kon je het zien?  

  Ja het is een zonnebril  
- Er zitten 3 mensen op een brommer een 

voorop en een achterop.  
  Hoe heet de middelste? 

Antwoord: Rob 
 

Interview met JP 
Door: Hamza en Mohammed Zain 
 
Ben je goed in kickboxen? Ja dat ben ik wel 
Hoe oud ben je JP? 48 
Wat is jouw lieveling eten? Rijst 
Wat doe je in je vrije Tijd? Heel veel sporten 
Wat is je lievelingssport? Kickboxen 
Wat voor spellen speel je online???? Eigenlijk niet 
Ben je graag sportief? Jazeker 
Wat is je bijnaam? Ik heb er geen 
Heb je een kind?? Ja, 2 
Wat is je lievelingsdier en  
heb je er wel een? Honden  
en ik heb er 2 van 
Waar zou je op vakantie  
willen? Thailand 

 

Interviews 
Door: Lina, Sara en Lars 
 
Yolanda, hoe oud ben jij? 60 
Hoe lang werk je hier al? 5 jaar 
Wat doe je als werk? Kindercoach, begeleiding aan 
kinderen met gewichtsproblemen, 
weerbaarheidstraining als kinderen worden gepest, 
naschoolse activiteiten op de Lochtenbergh, 
regenboog en vlasbouw. En ik train kinderen voor 
de TTM Family run. 
Vindt je je werk leuk? Heeel leuk 
Wat doe je in je vrije tijd? Wandelen, hardlopen, 
zelf kleding maken. 
Ga je op vakantie? Niet op vakantie 
Wat is je lievelingseten? Zelf gemaakte salade, 
omdat ik dit heel lekker van en super gezond. 
 
 
 
 
Hoe heet je? Naomi 
Hoe oud ben je? 21jaar  
Hoe lang werk ik bij de Zomerschool? 1 jaar 
Wat doe ik als werk? Juf 
Wat doe je in je vrije tijd? Naar bios en wandelen  
Waar geef je les? De Boog groep 3 en 4  
Ga je op vakantie? Ja, naar Spanje 
Hoe lang? 5 dagen 
Hoe? Gewoon vliegtuig 
Wat is je lievelingseten? lasagne 
Waarom? Omdat ze het lekker vind 
Heb je nog tips voor ons? Ja veel genieten 
 
 

Gezond zijn  
Door: Nida en Dania 
 
Tip 1. Eet elke dag 2of 3 keer fruit of 
groente.  
Tip 2. Hardloop elke dag.  
Tip 3. Elke dag een beetje turen.  
Tip 4. Ga elke dag naar de sportschool.  
Tip 5. Drink elke dag 2 liter water.  
Tip 6. Ga veel naar  buiten.  
Tip 7. Ga heel veel zwemmen.   
Tip 8. Ga heel veel fietsen.  
Tip 9. Drink veel GEZONDE smoothies. 
Tip 10. Nooit ROKEN!!!! 
Tip 11. Beweeg.  
 
 
 
 
 
 

Fout!!!! 
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Koken met Ziyad 
Door: Ziyad 
 

Hoe maak je een pizza👍😁😀: eerst pak je al de 
ingrediënten die zijn: deeg saus en kaas en dan wat 
je er op wil en dan in de oven en dan eruit halen en 

da ben je klaar smullen maar😊👍 
 
En ik ben nog niet klaar want je gaat ook weten hoe 
je een cupcake maakt en de ingrediënten zijn: 4 
eieren, 180gr kristalsuiker, 1 zakje vanille suiker, 
een snufje zout, 180ml zonnebloemolie, 200gr 
bloem,  1tl bakpoeder en als laatste 2 etl melk. Dan 
eerst mix de eieren met de kristalsuiker, 
vanillesuiker en het zout romig voor ongeveer 1min 
op middel hoog snelheid. Giet de zonnebloem olie 
erbij en mix de droge ingrediënten op de lage 
snelheid door de beslag. Voeg de melk toe en mix 
de melk op lage snelheid erbij.  
Ga met de spatel langs de zijkanten en langs de 
bodem van de kom en roer het beslag nog eens goed 
door. Verdeel de cupcake papiertjes over de 
bakvorm en schep in elk  
vormpje ongeveer 2 volle  
eetlepels van het beslag.  
En dan in de oven en wachten  
en dan uit de oven.  
Misschien wil je versieren  
maar dat kan ook maar  

tenminste je bent klaar😁😀❤️👍 
En ‘s morgens heb ik een  

quiz gedaan over eten👍😀 

Verhaaltje van het kleine elfje 
Door: Amira 

 
Ik was lekker aan het wandelen. Maar toen 
zag ik iets. Hij maakte een portel hij ging er 
in. Ik ging achter aan gelukkig zag hij me 
niet. Ik keek naar en hij was daar. We waren 
allebei aan het schreeuwen. Hij rende kei 
hard weg ik kon hem niet bij houden. Ik 
rende zo snel als ik kon maar hij was te snel. 
Ik ga heel even een dutje doen. Het elfje 
zei: Hallo gaat het wel goed. Ik zei: Ja. Het 
elfje zei: Alsjeblieft doe mij geen pijn. Ik 
zei: Waarom zal ik jou pijn doen?  
Het elfje zei: Ik dacht dat  
je mij pijn zal doen. 
Het elfje zei: Ik heet Amy  
en ik ben een elfje en jij?  
Ik zei: Ik ben een mens en  
ik heet Amira.  
Het elfje zei: Ik zal je alles  
laten zien in mijn wereld.  
Het einde. 
 

 

De zomerschool strip      
Door: Sara 

 

Woordzoeker 
Door: Belén 
 

Z D R I N K E N 

O B L O E M E N 

M L L E R E N N 

E S P O R T P A 

R B R B E D A O 

S R P I N E A M 

C O O M N E R I 

H E E E G K D H 

O K S W A T E R 

O J U F G H E N 

L M E E S T E R 

 
Woorden: 
zomerschool  bloem 
leren   water 
naomi   juf 
sport   meester 
paard   poes 
 




