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Samen een krant maken? Onderwerpen bedenken, 
vragen verzinnen, schrijven? Dat wilde groep 7 van 
obs De Blaak wel! Lees hier alles over: 

en nog veel meer... 

de hond met twee poten 

de spoorzone 

oxboards 

dyslexie kleurenblind 

Pokémon Go Mastercup7 

padel 

animaties maken 

muggenallergie 

zingen kat Cloe 



2 

Artikel 
Door: Helen van Lee 

Melchi ( ook wel Melchibeer genoemd. ). 

 

Wat is Melchi ? 
Ik ben Helen van Lee en ik heb een hond, Die dus 

Melchi heet. Zijn ras is een: entle-bucher ( schrijf je 

dat zo?) 

Het is een kleinere variant van een bende-senner. 

Waarom vind je Melchi zo leuk ?? 
Ik vind Melchi zo leuk omdat: hij mijn hond is! Maar 

ook omdat hij zacht, schattig, leuk, speels & leuk on-

nozel! Vind ik… niet opschepperig bedoelt hoor! 

Als je Melchi niet had, wat voor een 

huisdier zou je dan willen ?? 
Dit is een moeilijke vraag, daarom heb ik er ook lang 

over nagedacht. Maar het antwoord is:  

Ik wil gewoon echt het liefst een hond!! Dus ik weet 

het echt niet!! 

  Hoe kom je aan de naam Mel-

chibeer? 
Ik kan me het niet heel goed herinneren maar als het  
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goed is ging het zo: ik vind van die schattige beertjes 

gewoon cute en mijn hond vind k ook cute, soms 

vind ik mijn hond gewoon een leuke beer! Klinkt 

heel raar maar ja… met beer bedoel ik: sterk, eigen-

wijs   & ong. groot!  . 

Wat vinden je zus & broer van Melchi? 
Eigenlijk is Melchi niet alleen van mij, maar is het 

een gezin hond! Mijn zus vind hem echt heel leuk & 

geweldig! En mijn broer ook, maar soms… vind hij 

hem irritant omdat hij soms druk en onnozel is en 

dan is hij ook een beetje eigenwijs!     

De rest vind hem ook heel leuk maar soms ook 

zoals mijn broer hoor! Ik vind hem ook geweldig 

soms niet maar daar is hij een hond voor! 
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Journalist: dana 
 

Musical  
Ik zit op musical bij tikiko. 

We hebben net een musical achter de rug. 
Dat was de lion king nu zijn we nu bezig met beauty and 

the beast. 
Ik heb onderhand al 20 keer opgetreden. 

Ik houd het meest van dansen . 

Het is heel gezelig ik heb elke maandag van 6 tot 7 repetitie. 
Vanavond heb ik een barbeqeu bij tikiko. 

Soms hebben we werkdagen en moeten we de hele dag oefe-
nen. 

Mijn nichtje zit ook bij tikiko we rijden altijd samen. 

Soms zit er ook nog een ander meisje bij. 
We hebben ook regelmatig tussen door een optreden.  

Dan zingen en dansen we gewoon liedjes die dan leuk zijn. 
Door tikiko kun je ook meedoen aan echte musicals. 
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Door: Reporter Mathijs de Jong 

Het is een witte kat met zwarte lieve stipjes 
Zij is heel lief omdat: hij gaat soms bij je sla-
pen, hij knuffelt graag met mensen  maar hij 
houd niet van andere katten 
We hebben haar gekregen van onze ouden 
buren  nu zijn we verhuist 
 
Hij lijkt hier op  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij heet: Teun. 
Mijn kat is een ZIJ. 
En is 12/13 jaar oud 
 
Er is nog een kat maar die is niet van ons 
maar die gaat gewoon naar binnen maar 
Teun vind haar/hem ook al niet leuk 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhmfTs7vzNAhVCPRQKHaGiDzgQjRwIBw&url=http://www.tikiko.nl/&psig=AFQjCNEtfXHtNSY8a_dgDMbTGZrKjlYr3w&ust=1468926155528536
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Kleurenblind 
 

Welke kleuren zie je niet? 
Het is niet echt dat ik een kleur niet zie maar ik zie 

bijvoorbeeld in bruin en rood ziet hij geen verschil in 

maar ook in oranje en geel zie ik ook niet veel ver-

schil. 

 

Is het erfelijk? 
Ja, het is erfelijk. Want mijn vader en moeder hebben 

allebei geen kleurenblind. Maar mijn opa en mijn 

oom hebben allebei wel kleurenblindheid. 

 

Zijn alle kleurenblinden hetzelfde? 
Nee, eigenlijk niet maar ook weer wel want we zien 

misschien andere kleuren in dingen maar het kan zijn 

Dat ik de zelfde kleuren door elkaar haal als iemand 

anders 

 

Kan je iets tegen kleurenblindheid doen? 

Nee 

 

Hoe groot is de kans dat je het krijgt? 

Als je ouders ook allebei kleurenblindheid hebben is 

de kans groot maar als niemand in je famillie dat 

heeft is er een minder grote kans dat je het krijgt. 

 

SCHRIJVERS EN INTERVIEUWERS 

ZIJN Quinten en Daniël 
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Schrijver: Maud 
Dance!! 

 
Veel mensen zeggen dat dansen geen sport is maar dat is 
het wel . Ik  zelf zit op streetdance die naam komt van het 

Nederlandse woord straat dans. Het is een hele leuke sport 
je hebt ook andere soorten style  zoals: breakdance, ballet, 
hip hop en klassiek ballet. Ik vind streetdance en hip hop 
wel leuk.  Ik heb nog een paar vragen die ik wil beantwoor-
den: waar doe je dat? Nou ik doe dance in de hall of fame 

en mijn dans juffrouw heet: Ivonne. En de andere vraag is: 
treed je wel eens op? Ja ik treed wel eens op 1 keer per jaar 
doe ik een optreden we oefenen daar een jaar voor. De ande-
re vraag is: dans je thuis ook heel vaak? Nou eerlijk gezegd 

nee het klinkt heel raar maar ik zing heel veel thuis. Dan 
heb ik nog een vraag te beantwoorden: op welke muziek dans 

je graag? Ik dans graag op muziek zoals timber. 
 

Het komt er dus op neer dat ik heel erg veel van dansen en 
zingen hou en ik hoop dat jullie dat ook vinden!! 

 

Groetjes, schrijver :Maud 
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Aap 

 

Er was eens een aap die werd dood gemaakt 

en hij ging ontsnappen en die stroper gingen 

hem pakken en dat kon maar niet en die aap 

ging zich verstoppen in de jungle maar een 

paar weken daarna kwamen de stropers hem 

weer tegen en ze hadden hem gevangen en de 

aap was heel erg bang en ze gingen allemaal 

spuitjes in hem spuiten en daar door ging hij 

heel raar doen en toen ging hij alle mensen in 

het dorp dood maken en toen het drankje uit 

gewerkt was ging hij weer naar de jungle en 

toen kwam hij een vrouwtje tegen en daar 

leefde hij nog lang en gelukkig mee. 

Bram 
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Is cleo een swagger kat!?  
Cleo is mijn kat. Ze is heel speels en is nu 2 jaar. Ze 

licht vaak op mijn schroot en is grappig  

 

Vraagen 
Waarom is je kat raar? 

Ze is raar omdat ze altijd op en neer springt als een 

gek 

 

Is het een leuke kat? 

Ja ik vind haar heel leuke omdat ze zo speels is 

 

Miauwt hij veel? 

Soms want als er heel lang geen mensen zijn gaat ze 

miauwen en als ze heel lang geen andacht geeft ook 

 

Is het een swagger kat? 

Ik vind van wel  

 

Is het een vreetzak?     

Nee niet echt ze komt 

bijna niet aan  

         

Geschreven door: Rebecca  
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Animatie 
  

Vandaag laat ik deze vragen beantwoorden: was het lastig 

om een animatie te maken, waarom heb je het filmpje ge-

maakt, waar gaat het filmpje over en hoe maak je een ani-

matie filmpje. 
 

Nou ik begin met de vraag was het lastig om een animatie te 

maken? Nee, ik vond het zelf niet lastig het is zo gepiept. Je 

hoeft alleen maar een beetje toekenningen te maken en achter 

elkaar zetten en versnellen maar dat is het zo beetje maar hoe 

echte animatoren het doen is wel lastig ik zelf kan nog niet 

echt strakke bewegingen ik heb een beetje een plaatje die de 

hele tijd grote plaatsen verschuift. 

Volgend de vraag, waarom heb je het filmpje gemaakt. ik heb 

het filmpje gemaakt omdat we hadden een proefje voor school 

en wij moesten samenwerking en toen had mijn vriend Tijn 

het idee om een animatie te maken want ik maak al best lang 

animaties op mijn kanaal en hij wist dat dus daarom hebben 

we de animatie gemaakt. 

Oké, nu naar de een na laatste vraag waar gaat het filmpje 

over. Dat heb ik eigenlijk zo beetje al gezegd maar als je hem 

wilt zien kijk dan op YouTube naar: doruslola en dan zie je 

op een gegeven moment een scheikunde flesje en daar druk je 

dan op 

Nu de laatste vraag hoe maak je een animatie filmpje. Nou 

een animatie hoe ik het maakt zijn gewoon allemaal apps die 

ik gebruik eerst gebruikte ik plastic toen animator en nu nog 

wat andere apps maar de namen weet ik niet uit me hoofd 

maar hoe Dylan Haegens het doet is met adobe creatieve 

Als je op deze link klikt ga je naar de video: https://

www.youtube.com/watch?v=KtJUzzpLhc4 

 

Dorus 
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Padel 
 

Ik ga jullie nou een stukje vertellen over de 

sport padel. Veel van jullie weten vast nog 

niet wat padel is, door dit artikel wil ik jul-

lie meer laten weten over de sport padel. 

Veel plezier met lezen.  

 

Padel is mix van verschillende sporten zo-

als: squash tennis. Je brengt de bal onder-

hands in het spel, daarna speel je net als 

bij tennis een rally. Bij padel sta je met ze 

tweeën tegen twee andere te spelen. Alleen 

heb je nou nog een derde speler die je  kan 

helpen niet een echt persoon. Maar de muur. 

Want padel speel je in een kooi van glas. 

Bij padel krijg je ook een tweede kans. Want 

als je bij tennis over de bal slaat dat is het 

gelijk een punt voor de ander. Bij padel 

kaatst de bal terug via de muur en dan mag 

je hem nog een tikje geven dat de bal toch 

nog over het net gaat. Handig.  

https://www.youtube.com/watch?v=KtJUzzpLhc4
https://www.youtube.com/watch?v=KtJUzzpLhc4
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Het is ontstaan in Argentinië maar het beroemdst 

in Spanje. De Spanjaarden zijn ook het best in pa-

del. mocht vertellen over padel. Bedankt voor het 

lezen van dit artikel.  De spullen die je nodig hebt 

is niet veel. Namelijk een paar ballen. Maar je 

moet er wel special racket voor hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat jullie nu meer over padel weten en 

dat jullie zelf ook een keertje padel willen spe-

len. Zelf vond ik het heel leuk dat ik jullie iets 

mocht vertellen over padel. Bedankt voor het le-

zen van dit artikel.  

( wel echt gaan spelen, het is echt heel leuk) 
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                           Hamster door Jesse 

 
Mijn hamster heet bubbels (idee van mijn 

zus). Hij is bijna 1 jaar oud, en hij kan onge-

veer 2 jaar leven. Dus ik heb misschien en ho-

pelijk nog een jaartje.  

 

Hamsters en andere knaagdieren hebben vaak 

scherpe tanden. Bubbels dus ook. Hij kan heel 

hard bijten. Hij had zelfs een keer mijn vinger 

opengebeten.  

 

Dit is mijn eerste echte huisdier. Ik had hier-

voor wel 3 wandelende takken, maar dat was 

iets minder bijzonder. 

 

Hamsters leven alleen. Ik zou wel nog een 

hamster willen, alleen kan dat niet. Dan zou-

den ze ruzie krijgen om eten en om hun slaap-

plekken. 

 

Een hamster is makkelijk te verzorgen, maar 

hij heeft wel veel aandacht nodig. Haal hem 

bijvoorbeeld om de dag uit zijn kooi en speel 

er dan even mee. 
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Hij heeft elke dag een bakje eten en vers water 

nodig. Hij heeft ook een bad, maar dat is geen 

normaal bad. Het is een bad van heel zacht 

zand.  

 

Bubbels is grijs en heeft een mooie zwarte 

streep op zijn rug en hij was 10,- euro. Dat is 

de gemiddelde prijs voor een hamster.  

 

De kooi is meestal wat duurder maar dat hangt 

af van de grootte. Je moet de kooi om de week 

schoonmaken, eens in de week alleen de pla-

teaus als je die hebt, en de andere week een 

grote schoonmaak.  Makkelijk toch? Het 

klinkt moeilijker dan je denkt. 

 

Nog een plaatje, zo ziet bubbels er ongeveer 

uit:  
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 journalistiek 

Mo! 

 

Een oxboard lijkt mij eigenlijk best leuk maar ik heb 

er geen ik vind ze best wel gevaarlijk maar als je het 

echt al heel goed kan dan vind ik het niet gevaarlijk 

en ze mogen van mij op de weg want je rijdt er ge-

woon op maar ik vind dan ook dat er een nieuwe weg 

gemaakt moet worden ‘’de oxboard weg’’ 

Daar mogen alleen oxboards op rijden want ze zijn te 

sloom voor fietsers en te snel voor voetgangers. 
 

MY LITTLE PONY 

My Little Pony is grappig ik kijk niet de serie maar 

vroeger toek ik nog heel klein was wel toen was ik 2 

of 3 jaar oud en toen vond ik het geweldig leuk ik 

ken het liedje niet maar My Little Pony is met een-

hoorns gemaakt dus ik ken wel een ander eenhoorn 

liedje hij heet pink fluffie unicorn dancing on Rain-

bow en dat is nog steeds een leuk liedje. 

Ik heb er geen boek van!!!! 
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de vraag wat is dyslexie precies die vraag word 

steeds vaker gesteld 

hier komt het antwoord: 

In je hersenen wordt van alles geregeld. 

Bij alles wat je doet worden je hersenen hard aan het 

werk gezet. 

Je hersenen bestaan uit verschillende delen. 

Zo’n deel noemen we schors. 

Je hebt een motorisch schors voor bewegen. 

En een sensorische schors voor je gevoelens. 

Je hersenen regelen alles wat je doet dus ook het le-

zen en schrijven. 

Als je leest moet je de letter eerst goed zien. 

Dus werkt het deeltje zien heel hard. 

In dat deel wordt de letter herkent, bijvoorbeeld: er 

zijn drie pootjes dus is het een M. 

Dan wordt dezen kennis overgebracht naar het taal- 

en spraakdeel van je hersenen. 

Dit dit is net computertaal. 

Hier worden alle woorden die je zegt of hoort, ver-

werkt. 

We weten steeds meer over de hersenen en je kunt er 

zelfs al een kijkje nemen. 

Dan zie je dat mensen met dyslexie op de zelfde ma-

nier hun hersenen gebruiken als andere kinderen. 

Maar als je heel goed kijkt dan zie je dat de hersenen 

bij mensen met dyslexie ietsjes minder actief zijn. 

Daarom moeten mensen met dyslexie meestal veel 

meer oefenen om letters en klanken automatisch te 

kunnen lezen. 

Hoe dat precies komt weten we nog niet. 

Dat wordt overal in de wereld onderzocht. 

Dat doen ze door kinderen met dyslexie cijfers, let-

ters en plaatjes heel snel te benoemen. 

Op zich is dat niet zo lastig ten zei je dyslexie hebt. 

Dat komt dan weer omdat het niet automatisch gaat. 

 

 

Ik zelf heb dyslexie mijn broertje ook. 

Ik heb het niet zo heftig en heb alleen moeite met 

spelling en DMT 

En heb bijles het gaat super goed  

Dit was mijn verslag over dyslexie  

 

Door Kiki 
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 Journalist : Siebe Vermeulen 

 

 

 

 

 

 

heb je wel eens een beker gewonnen? 

ik : ik heb 7 of 8 bekers gewonnen en toen ik 8 

was toen won ik mijn eerste beker en toen was 

ik heel trotst op mijzelf 

 

wil je beroepstennisser worden? 

IK : ik wil heel graag toptennisser worden en 

op roland garros , wimbledon , us open en 

austalian open staan 

hoe vaak tennis je? 

ik : ik tennis 8 uur per week en ik wil naar de 

topsport klas van willem 2 collage 

 

bij welke club?  

ik : quirijn in Tilburg is mijn club 

 

wat is er leuk aan tennis? 

ik : je kan lekker hard tegen die bal aan slaan en 

dat is heel leuk 
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De spoorzone.  
 

Laatst is groep 7 van de school: OBS De Blaak 

naar de spoorzone gegaan. De meningen waren 

duidelijk bijna iedereen vond het saai.  

 

Iris Verschure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de spoorzone?                                                             

De spoorzone is een plek in Tilburg 

waar vroeger de treinen werden 

gerepareerd. Nu staan alle hallen 

leeg, want nu repareren ze de treinen 

op een andere plek. Nu kun je het bezoeken. 

Je kunt er zien hoe het er over 10 jaar uit gaat zien.          

Dit wordt De spoorzone 
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Wat is er saai aan? 

Ik heb het aan een paar kinderen gevraagd.  

Helen: “De man legde het saai uit!”. 

Jana: “Ik vond alles saai”. 

Jaap:    “Het was niet echt boeiend”.  

Polle: “De meneer”. 

Rebecca: “We moesten veel lopen”. 

 

Hoe kun je het minder saai maken?                                    

Hoe denk ik daarover?  

Ik denk dat je het ten eerste leuker 

Kunt maken door de kinderen iets te  

Laten doen. Niet persee dat je een 

Blad moet invullen, maar datje een beetje  

Zelf kan bepalen wat je van de spoorzone 

Wilt zien en wilt weten” 

 

Genoeg te weten te komen van De 

Spoorzone? Dit waren de meningen  

over onze klas, maar misschien vind 

jij het niet saai. Dat kan!.  
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  Voetbal  

 

 

Door: Lars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik speel bij FC Reeshof. 

 

 

 

Ik zit in de D1 met voetbal.  
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Ik ben 3 keer kampioen geworden 1 keer 
in de E1  

 
 

 
En een keer in de E3 en soms in de F.  
Ik train heel veel 4 keer in een week met 
een wedstrijd.  
Ik ben een beetje voor WILLEM 2 maar 
ook een beetje voor FEYENOORD. 
Ik vind het een leuk voetbal team waar ik 
bij zit, 
 en ik kan er veel leren. 
Ik wil heel veel bekers sparen 
En ga echt mijn best doen. 
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Maarten & Richard 

 

Konijn  
Mijn konijn maakt een beetje spasmische 

Sprongen omdat hij heeft een keer een ziekte 

gehad dat hij niet meer kon lopen het konijn 

heet Alex en hij is 1 en een half jaar oud. als ik 

zeg rollen rolt hij soms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: judo 

Ik vind judo heel erg leuk maar ik kan niet 

zeggen of dat jij het leuk is want het is je ei-

gen mening. 
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Het is niet echt gevaarlijk  als je maar weet 

hoe je moet vallen want anders doet het wel 

pijn. 

Ik heb de oranje  band met de groene slip. 

Ik heb 2 keer de 1e prijs 2 keer de 2e prijs en 1 

keer de derde prijs en drie keer de 5e prijs. En 

mijn judo club heet pelikaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: drummen 

Ik heb een digitaal drumstel want mijn moeder 

wil niet dat ik het keihard doe. Ik heb les op  
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grosveld en mijn drumleraar heet winfried van 

vliet.  Ik vind het leuk omdat je lekker hard 

kan rammen. Ik wil heel graag in een band 

gaan spelen en beroemd worden. Mijn drum-

stokken breken best  wel vaak zelfs vorige 

week zijn ze nog gebroken. Als je nog meer 

vragen hebt vraag het gerust. 
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MASTER CUP 7 

Kinderen van groep 7 van obs de Blaak Had-

den op 6 en 15 Juli een restaurant gemaakt op 

school. Ze noemden hun restaurant Master 

Cup 7.De juf hielp wel maar uiteindelijk heb-

ben ze zelf een film gemaakt om de ouders te 

vermaken en kookte we zelf. Ze werkten met 

provincies ze hadden drie groepjes 

 Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant 

We hadden dit project gekozen omdat je dat 

eigenlijk nooit doet hier op school. ‘‘Het ging 

goed en de eerste dag was het een beetje 

stress maar de tweede dag ging het prima’’ zei 

groep 7. Toen de eerste dag was afgelopen ke-

ken we weer uit naar de tweede dag en hopen 

ze dat we  volgend jaar weer zo’n leuk project 

krijgen. 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijke 
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Muggenallergie  

 
Hoi, ik ben Tijn en ik heb een muggenallergie. 
Als je dan wordt gestoken door een mug dan wordt de bult 
ongeveer 4 centimeter hoog en 12 centimeter lang. 
Nu ga ik een paar vragen beantwoorden. 
Wat is muggenallergie?: dat is dat je allergisch bent voor 
het gif  van elke mug. 
Kun je er iets aan doen?: als je eenmaal gestoken bent door 
een mug kan je er niks aan doen, maar je kan het wel voor-
komen door een klamboe over je bed te hangen, je kan een 
citroenelastik gebruiken en je lan een muggen lampje ko-
pen. 
Is het erfelijk?: dat weet ik niet maar ik denk van niet want 
mijn vader en moeder en opa’s en oma’s hebben het niet. 
Heb je er veel last van?: ja heel erg. 
Het irritantste is als hij op mijn arm zit want dan kan ik 
mijn arm amper bewegen. 

 

Dit was mijn artikel bedankt voor het 

lezen. ✅^o^  
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Schrijvertje van bijna 11 Ronald 

 
Oxboard / hoverboard 

Bij : Daniël 

 
Vraag heb je zelf een oxboard : ja dat heeft 

daniël. Hij heeft een rood oxboard. 

 

Vraag vind je oxboards leuk : ja hij vind het 

heel leuk omdat het lijkt dat je vliegt en daar-

om vind hij het leuk om te doen. 

 

Vraag vind je oxboards gevaarlijk : een beetje 

omdat ze heel zwaar zijn en je kunt heel hard 

vallen. 

 

Vraag mogen ze van jou op de weg : ze mo-

gen best op de weg maar wel opletten voor au-

to’s! 

Waarom mag dat : omdat het niet heel mega 

gevaarlijk is alleen nog steeds blijven opletten 

dus als je dit artikel leest op je oxboard wel 

blijven opletten! 
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12 ½  jaar getrouwd 

 
 

 

12 ½ jaar getrouwd Ronald en Nicolle makten het mee.  Ze 

gaven een feest en gingen naar Amerika. Maar als je al die 

dingen doet is het dan speciaal?  

Nou, steeds meer mensen scheiden helaas. dus een deel van 

die mensen haalt het al niet. Vroeger scheiden veel minder 

mensen. En toen trouwden er ook meer mensen. 

Mensen die niet getrouwd zijn kunnen ook niet 12 ½ jaar 

getrouwd zijn. Dus als het zo door gaat is het over 30 jaar 

misschien niet meer mogelijk om 12 ½ jaar getrouwd te 

zijn. 

Ik ben blij dat mijn ouders 12 ½  jaar getrouwd zijn en ik 

hoop dat nog veel mensen het nog halen om 12 ½  jaar ge-

trouwd te zijn.    

Journalist Anne 
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Reporter: polle 
 

 

 

Mijn kat heet pico. Ze is soms een beetje 

stout maar dat maakt niet uit. Ze is 4 jaar 

oud. Mijn kat vind rosbief lekker. En mijn 

kat lijkt op een tijger. Maar bruin met 

zwart en een wit. Een beetje zo: 
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                                       Schrijver: Roos 

 

De hond met twee poten.  

 

Ik ken een hond die maar twee poten heeft. ik 

heb het ontdekt toen mijn hond (PIP) los liep in 

de bossen. Het zag er wel een beetje eng uit. 

Maar hij kon wel lopen omdat die een soort van 

bord had. daar zaten wielertjes aan. Daar door 

kon die gelukkig weer lopen. 

 

Maar toen had ik gevraagd waardoor hij zijn 

potjes niet meer had. De meneer zij dat er een 

klein  brandje  was ergens. Hij zij ook dat het 

niet hier was maar in een ander land. 

 

Maar ik vroeg natuurlijk veel meer dingen. Is 

zoon bord duur of is zoon bord snel of kan je op 

zoon bord in een keer super goed of is het heel 

moelijk. 

 

Ik vond het heel interessant allemaal. Ik leerde 

er heel veel van. En ik vond het heel zielig voor 

de hond en de hond kon het op de bord al heel 

goed ik vindt het super knap van de hond.                      
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EN WE GINGEN WEER LOPEN OP WEG 

NAAR HUIS.  

 

Hij heette SNUFFIE. HIJ WAS SUPER 

SCHATTIG.TOCH WAS IK BLIJ DAT DAT 

MIJN HOND  DAT NIET HAD EN WE GIN-

GEN WEER LOPEN OP WEG NAAR HUIS.  

 

HOE VOND IK HET: 

IK VOND HET HEEL LEUK WEL EEN 

BEETJE ENG hoe het kwam maar hij was wel 

super schattig en gelukkig is die niet dood ge-

gaan dan heb je nog geluk ik vond het wel raar 

hoe die liep met dat bord hij zag er wel gelukkig 

uit. 

 

Groetjes schrijver: roos     
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Oxboard 
 

Vragen 
Heb je zelf een oxboard: nee maar ik wil 

het wel want het lijkt mij best wel leuk  

 

Vind je oxboards leuk: ja want het is fijn 

om ergens op te rijden als je ergens bent 

 

Vind je oxboards gevaarlijk: een beetje 

want sommige kinderen rijden best hard 

en dan kunnen er botsingen komen 

 

Mogen ze jou op de weg: nee 

 

Van Jaap en Vin 
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Hallo ik heet Michelle 
Ik ben 12 jaar oud 
 

Nieuwen vloer in huis 
Wij zijn verhuist en er moest een nieuwen 
vloer in 
We hebben de vloer gekocht bij een winkel. 
Zelf weet ik niet bij welken winkel 
Ik zelf vind het een mooie vloer, omdat ik 
vind het een hele mooie kleur heeft.                                                                                         
De kleur is donker hout .            
De vloer is gemaakt van plastic. 
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Pokemon go 
 
Hallo ik ben guus en ik speel pokemon go. 
Pokemon go is een hele rage. Bijna iedereen 
speelt het en er gebeuren heel veel ongeluk-
ken mee. Zoals er zijn al sommige mensen 
dood gegaan omdat ze niet opletten wat er ge-
beurt buiten het scherm. 
Pokemon go is een spelletje waar je pokemons 
mee moet vangen met een pokeball. Je kan 
rondlopen en dan kan je pokemons,  po-
kestops, pokemongym. Bij pokemon gym kan 
je vechten. vinden en je kan je eigen poppetje 
maken je hebt heel veel soorten pokemons.  
 
Tips: ga met de fiets in plaats van lopend want 
dan ben je sneller. Kijk ook om je heen dat je 
niet in een gevaarkijke situatie komt. Je hebt 
ook eieren dan moet je bijvoorbeeld 10 kilo-
meter fietsen  en komt het ei uit. 
Ze willen pokemon go gaan verbieden 
Omdat er teveel ongelukken mee gebeuren. 
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JOUNALISTEN STUKJE 

ROOSMARIJN! 

Er bestaat een aparte hond. ik weet niet pre-

cies waar hij woont maar de grootste kans is 

dat hij in Amerika woont. 

 

 

 

 

jack russel  

 

 

 

 

 

 

 

labrador 
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Nu ga ik wat vragen beantwoor-
den. 
 
Die hond is denk ik wel gezond. 
 
Ik heb geen idee wat zijn naam is. 
 
Er zijn er zo weinig van omdat het niet vaak 
voor komt dat deze rassen gekruist worden. 
 
Hij is best wel mooi (kan er helaas geen foto 
van laten zien). 
 

Ik ken deze hond van het jeugd journaal. 
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Journalist: Kars  

 

 

 

 

 

Interview Ronald tennis  

Vraag: welke kleur speel je. Antwoord: Ro-

nald is niet blij dat hij oranje speelt maar hij 

speelt bijna groen 
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Vraag:  Welk soort racket heb je. ant-

woord: Hij heeft een Dunlop racket. 

 

Vraag: hoe lang zit je al op tennis. 

antwoord: bijna 5 jaar 

Vraag: hoe veel bekers heb je ant-

woord: 2 beker 

 

Vraag: hoe veel medailles heb je ant-

woord: 2 medailljes    
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Journalist: Nova van krieken 
 

Hoi ik ben Nova en ik hou van zingen . 
 

Dat doe ik dan wel alleen solo dus  als ik dat 
met iemand zou doen zou dat een duet zijn 
en met heel veel mensen een koor. Ik heb 
zelf nog nooit opgetreden dat maakt mij niet 
zoveel uit.  
 
Ik heb elke dinsdag zangles bij Jacqueline dat 
is een super leuken zang les juffrouw , als ik 
zang les heb  zing ik vooral Engels maar als 
er Nederlandse liedjes zijn die ik leuk vind 
kies ik die. 
 
Beroemt worden hoeft van mij niet dat 
zou wel leuk zijn maar ik denk dat ik iets 
anders wil worden zo als dierenarts. Als  
ik wel beroemt zou worden dan zou ik 
het zelfde als Ariannegrande willen wor-
den want dat is mijn grootte idool. Dan  
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Zou ik heel de wereld over willen reizen en 
iedereen een handtekening geven , en nog 
veel meer leuke dingen zoals erbij dansen. 
 

zingen is echt mijn hobby ik vind het super 
leuk om te doen. En ik vond het super leuk 
om dit te schrijven en te vertellen over zin-
gen en vooral wat ik dat doe en wat ik leuk 
vind. 
 
Groetjes nova 
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De kinderen voelden zich een 

echte journalist. 

Wat een geweldige gastles! 

 

Juf Malika 

Ook deze speciale editie van tilburgjunior is een 
productie van kinderschrijfatelier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten? 
Ga naar www.schrijfletters.nl of, 
stuur een mail naar estervanzundert@gmail.com 


