
Schoolfruit door Bejin 
Op onze school wordt er weer schoolfruit uitgedeeld. Dat houdt in dat  kinderen iedere week 
fruit krijgen. Je hoeft dan dus zelf geen kleine pauze eten mee te nemen super handig! Maar 
het schoolfruit is tijdelijk 20 
weken. Het is de bedoeling er-
voor te zorgen dat kinderen 
een gezonde hap mee nemen. 
Iedere school kan er aan mee 
doen. Het schoolfruit is ver-
schillend, hier een paar voor-
beelden: meloen, peren, ap-
pels, mango enz. Niet al het 
fruit gaat altijd op, de meloen 
is meteen op, maar peren en 
appels laten we nog wel eens 
staan. We krijgen schoolfruit 
op de dagen: dinsdag, woensdag en donderdag. 

Lijster kids… 
 

Eindfilm door Feyza 

De eindfilm gaat over een magische horloge, 
die na een lange tijd weer wordt gevonden. De 
rollen zijn nog niet uitgedeeld, maar sommige 
kinderen hebben hun keuze al gemaakt van 
welke rol ze willen. Op 20 mei wordt het opge-
nomen. Op de afscheidsavond laten we het aan 
de ouders zien. 

 

Gastles Veilig Internet door Jennifer 
8-03-2021 kregen we een gastles van Be-
Active om veilig op het internet te kunnen. 
De personen die de les gaven waren Marij-
ke en Tino. Ze hadden op het bord een po-
werpoint gemaakt, zodat het leuker was 
om te kijken en te luisteren. Ze hadden ook 
allemaal video's dat maakte het nog leuker. 
We mochten ook allemaal vragen stellen 
en ze konden ze bijna allemaal beantwoor-
den. Toch wisten wij ook al heel veel. 
 
 
 

 



Mad Science door Chris 
 
Mad Science is een verrijkingsbedrijf, waar je vele weten-
schappelijke dingen leert, zoals elektriciteit, experimenten, 
aarde en nog veel meer dingen. Ze geven les om experimen-

ten met elektriciteit of 
andere dingen. Ze geven 
les door Barneveldse 
scholen en veel meer 
scholen. Ze leren kin-
deren om te werken met 
experimenten. En als ze het leuk vinden, kunnen ze zich 
inschrijven voor lessen, na schooltijd. En zo maken ze 
een reclame voor de kinderen. 
 

Lijster kids… 
 

Verkiezingen door Deeqa. 
Je kon in heel Nederland stemmen, zelfs bij 
ons op school, in het lokaal van groep 8 
kon je stemmen. Groep 8 zelf ging naar de 
taalklas, want er was niet genoeg plaats om 
nog groep 8 in hun eigen lokaal te hebben. 
De meeste partijen ken je al wel, hier zijn 
er paar partijen: -VVD-PVV-D66-DENK-PvdA
- en meer. Het gebeurt in het hele land, dus 
het zal vast ook wel druk zijn. Dus daarom 
is het niet handig voor wat gevoeliger men-
sen zoals 60 plussers. Daar hebben ze iets 
op bedacht. Ze stuurde allemaal stembrie-
ven, die moesten de mensen invullen en 
dan weer opsturen. Niet bij iedereen is het 
goed gegaan, want heel veel mensen die 
het mochten opsturen hebben het ver-
keerd in de envelop gedaan, maar de Mi-
nister-President zei:¨We rekenen het ge-
woon 
goed¨. 
 
 

Mad Science door Justin 
Op 11 maart was er een klein lesje van Mad 
Science. Het ging over hoe stroom werkt. 
We kregen te weten dat elke donderdag na 
schooltijd, er een les is die een uur duurt. 
We kregen een brief waar we konden aan-
melden en de school zou betalen. Een paar 
dingen die we hebben gezien, geleerd en 
gedaan: 
Eerst was er een test met iets genaamd 
een pieper. Wat er gebeurde, was dat één 
kant stroom door je heen ging  en de ande-
re ontving dat en ging licht geven en een 
piep geluid maken. 
We leerden ook hoe statische elektriciteit 
werd gemaakt. Het werd gemaakt door 
frictie. We krijgen nog meer te weten als 
we ook met de andere lessen meedoen. 
 
 
 

 


