
Lijster kids… 

Afscheid kinderredactie door Reyan en Marwan 
Wij Marwan en Reyan moeten de kinderredactie verlaten, om-
dat we er al heel lang in zitten. Het wordt tijd dat er ook eens 
andere kinderen in de kinderredactie gaan. Die gaan samenwer-
ken met de andere kinderen van de kinderredactie. Eigenlijk wil-
den we erin blijven maar helaas kon dat niet, want zoals ik al zei 
zitten we er al heel lang in dus dat betekent dat dit onze laatste 
redactie is. En stel dat je dit leest en je wil er heel graag in moet 
je een sollicitatiebrief schrijven en dan gaan de kinderen die erin 
blijven, kijken of je goed genoeg bent en dat je het echt leuk 
vindt. Reyan zit nu ook in de leerlingenraad dus hij gaat de 
school gewoon blijven helpen. 

Workshop schoolbieb door Justin en Feyza  

Woensdag 28 oktober hadden we een 
workshop, van juf Demi. Het ging over tips 
en tricks voor het lezen. 18 november heb-
ben we de voorleeswedstrijd. We hebben 
veel geleerd van de workshop. We hebben 
2 nieuwe boeken gekregen, Joe Biljoen en 
planeet Omar problemen magneet. We 
hebben ook tongbrekers opgenoemd zoals: 
De knappe kapper kapt knap, maar de 
knecht van de knappe kapper kapt knapper 
dan de knappe kapper kapt. Het was een 
leuke workshop, we hebben veel tips ge-
kregen van beroemde schrijvers.  

Schoolontbijt door Jennifer en Deeqa 
 
 
 
 
 
 
Het schoolontbijt was op 6 november 
2020. Je hoefde niet om te kleden want je 
mag in je pyjama komen. Je ging ontbijten 
met je klas, tot je vol zat. De bedoeling is 
dat sommige mensen niet thuis ontbijten,  
daarom ontbijten we 1x  per jaar op 
school. Het schoolontbijt was heel gezellig 
met de klas. We hebben geleerd goed te 
ontbijten, om energie te hebben voor de 
rest van de dag. 
 

 

 

 

 


