
Mad Science door Feyza en Bejin 
Onze school doet dit jaar mee aan Mad Scien-
ce. Dat is een bedrijf dat zich bezighoud met 
wetenschap. De school betaalt dit jaar de les-
sen. Groep 3 t/m 8 doet mee, omdat we niet 
samen met de andere groepen mochten wer-
ken, waren er in plaats van 6 lessen maar 3 les-
sen. Dus hadden groep 6 t/m 8 de lessen op 
een andere datum. De lessen gaan over elektri-
citeit, zwaartekracht, slim en sterk bouwen. 

Lijster kids… 
 

De moestuin door Justin 
Elke donderdag gaat een groepje kinderen hel-
pen in de moestuin. We moesten onkruid wie-
den en plantjes planten. Aardbei planten, Zon-
nebloemen en wortels hadden we gepland, 
daarna moesten we ze water geven. Ook ande-
re groepen doen mee om de moestuin te ver-
zorgen. De begeleiding die ons helpt met de 
moestuin verzorgen zijn meestal stagiaires. 

 

Streetwise door Chris 
Op maandag 17 mei hadden wij een les gekre-
gen van Streetwise. Wij kregen les over veilig-
heid op de fiets of in het verkeer. Ook hadden 
wij een obstakel gekregen waar wij overheen 
moesten rijden. Wij kregen ook uitleg over wat 
je moet doen bij een kruising, of als je moet 
stoppen bij een stoplicht ook als er geen auto 
komt. Er was ook een klein filmpje te zien over 
hoe een jongen van 13 jaar overleed aan een 
fietsongeluk. Hij zat op zijn telefoon naar mu-
ziek te luisteren en op Whatsapp aan het appen 
met zijn vrienden. Hij kwam bij een oversteek-
punt waar geen stoplicht was, maar wel een 
vluchtstrook. Hij zat nog steeds op zijn telefoon 
en hij keek niet naar links waar hij moest over-

steken. Er kwam 
een vrachtwagen 
aan van links en hij 
botste er tegen aan 
en hij overleed in 

het ziekenhuis. Dus nooit op je telefoon tijdens 
het fietsen! En als je het wel wilt, stop even om 
op het appje te reageren! 

Eindfilm door Jennifer en Deeqa 
De meeste scholen doen een musical als af-
scheid voor groep 8. Onze school doet een 
eindfilm, daarbij moest groep 8 een script uit 
het hoofd leren. Uiteindelijk had groep 8 het 
script helemaal uit hun hoofd geleerd. Dus was 
er geen gedoe met het opnemen, als je een 
musical maakt met je klas dan is het live, dus 
als je een foutje maakt, kan je het niet meer 
veranderen. Bij ons kwam er een filmploeg om 
het op te nemen, dus als je een foutje maakte 
gingen we het gewoon weer opnieuw probe-
ren. De film is nu 
gemaakt, de film-
ploeg gaat het nu 
monteren. Over 
paar weken is de 
eindfilm van 
groep 8 als het 
goed is klaar. Alle 
bloopers die zijn 
gemaakt worden aan het eind gebruikt als bloo-
pers stukjes. Verder was het een leuke dag met 
de klas. 


