
Lijster kids… 
 

Lentefeest door Deeqa en Jennifer 
De lente begon 21 maart in Nederland. Zoals 
altijd doen wij iets met de lente op school. 
Dit jaar gingen we paaseitjes zoeken. We 
hadden ze niet allemaal gevonden. We 
dachten dat er paar paaseitjes zijn opgege-
ten. Meestal doen wij eitje tik met de hele 
school, maar dat kon niet, omdat we in ons 
eigen bubbel moesten blijven. We hadden 
nog wel genoeg om nog te eten. We moes-
ten een week 
of 2 eerder 
ook een lente 
tekening  ma-
ken voor een 
wedstrijd. De 
winnaar kreeg een speldje en de tweede en 
de derde kregen een oorkonde. De rest van 
de klas kreeg alsnog een paaseitje en een 
chocolade paashaas. 

Beactive-les door Chris 
Groep 8 had een les van Be-Active en het 
ging over sexting. Wat wij geleerd hebben 
is dat wij goed op ons privacy moeten 
letten en 
dat je ook 
voor ie-
mands an-
ders privacy 
moet zor-
gen. wij 
hadden een 
filmpje ge-
keken over hoe iemand een naaktfoto 
heeft gestuurd en hoe het binnen minuten 
kan worden gedeeld. Ook kregen wij tips 
van Be-Active, als je dat ooit mee maakt. 
Zoals de politie bellen, of hulp vragen aan 
je ouders of docent. 

Dode-hoek-les door Justin 
Wij kregen een les op school die ging over 
de dode hoek en waar die was. Vooral bij 
vrachtwagens, want die hebben best veel 
dode hoeken. We mochten in de vracht-
wagen zitten en daar een filmpje over de 
dode hoek bekijken. Toen kregen we een 
soort quiz van waar juist geen dode hoek 
staat. We kregen ook te weten dat alles en 
iedereen een dode hoek heeft. Een plek 
waar je niet kan kijken. Bij ons bijvoor-
beeld is dat achter ons. 

 

 

 

 

Anne Frank door Bejin en Feyza 
Anne Frank is op 12 
juni 1929 geboren. 
Ze ging samen met 
haar familie en een 
paar andere in de 
Tweede Wereldoor-
log onderduiken in Het Achterhuis. Haar va-
der had dat huis gemaakt, ze mochten daar 
overdag bijna geen geluid maken. Want Het 
Achterhuis was gebouwd in het kantoor van 
Annes vader. Waar Anne altijd al bang voor 
was, was dat haar schuilplaats werd ont-
dekt. Op 4 augustus 1944 werd die nacht-
merrie werkelijkheid. Ze werden ontdekt 
door de Duitsers en meegenomen naar de 
concentratiekampen. Helaas heeft Anne de 
oorlog niet overleefd. Ze stierf in 1945, toen 
ze 16 jaar was. Anne was het beroemdste 
meisje van de 2e Wereldoorlog. 


