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Een speciaal moment: de allereerste Elikrant! Wat zou het mooi zijn als

deze schoolkrant jarenlang blijft bestaan. Deze editie is dan misschien

wel 100 euro waard samen met de leerlingen die je voorop ziet, heb ik

met opgegeven voor de stermodule school en media. Wij wisten eerst

niet dat we aan een schoolkrant zouden werken, maar we vonden een

schoolkrant eigenlijk wel een heel leuk idee. Dus met die gedachte

begonnen we met de taakverdeling. Daarna gingen we brainstormen

over wat we eigenlijk in de krant willen. En daaruit kregen we een paar

leuke ideeën. Het resultaat lees je nu. We hebben veel plezier gehad in

het maken en hopelijk heb jij er ook plezier van!

Namens de redactie van de schoolkrant: fijne kerst en een gelukkig

nieuwjaar!

Kris Zegers

Hoofdredacteur Elikrant

Voorwoord
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Steenbok
U zult gestalkt worden door een oude bekende, wees op uw hoede...
Waterman
Uw dag zal zeer goed beginnen, maar u zult een slecht cijfer halen voor het
vak dat u in het eerste lesuur heeft.
Vissen
U zult deze maand de liefde van uw leven vinden, alleen is het niet
wederzijds...
Ram
Er zal u een vreselijke ramp te wachten staan. Om dit te voorkomen moet u
keren naar uw vrienden, een suikerwafel kopen en het antwoord vinden in de
maatschappij.
Stier
U zal vandaag een belangrijke levensles leren. Wees op uw hoede. Uw
geluksgetal is 22. Gebruik hem goed.
Tweeling
Er zal volgende vrijdag u een groot probleem te wachten staan. Volg je
dromen. Dat leidt je naar de oplossing.
Kreeft
Vandaag is uw dag. Alles gaat goed. Zorg alleen dat je niet voor 9 uur gaat
slapen...
Leeuw
De komende week zal u de oplossing vinden van een groot probleem.
Gebruik hem goed.
Maagd
Er zal een vreselijk tafereel thuis plaatsvinden. Bemoei u er niet mee, en
windt u niet op.
Weegschaal
Vandaag zullen een groep mensen u verhinderen om uw dromen te volgen.
Laat ze u niet limiteren.
Schorpioen
Verricht vandaag een goede daad voor het ochtendlicht weggaat. Anders
zullen grote gevolgen volgen.
Boogschutter
Er zullen vandaag u vreemde dingen te wachten staan. Wees op uw hoede en
volg uw dromen
door: Thijs Willemsen, Charlotte Rijnen, Filemon Gilhuis
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Dilemma's
Alleen op een tropisch eiland wonen of met meerdere
mensen op Antartica wonen?

Een jaar lang je tanden niet poetsen of een jaar lang
dezelfde onderbroek aan.

Nooit je geboorteland verlaten, of nooit auto kunnen
rijden.

Nooit meer Nederland uit of nooit meer Nederland in.

Als Kermit klinken of eruitzien als Miss Piggy?

In het jaar 1019 leven, of in het jaar 3019 leven?

Nooit meer suikerwafels kopen of nooit meer panini's
kopen.

Je zit voor altijd in dezelfde klas met je bestie of je
mag met elkaar logeren wanneer je maar wilt.

Met kerst alleen zijn of met oud en nieuw alleen zijn.

Altijd Jingle Bells in je hoofd of nooit meer muziek
luisteren

door: Helena de Lobie, Lotte Ketelaar, Filemon Gilhuis, Thijs Willemsen
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Moppen

Je pen kwijt, geen pen
Geen pen, geen aantekeningen
Geen aantekeningen, geen
studie
Geen studie, falen
Falen, geen diploma
Geen diploma, geen werk
Geen werk, geen geld
Geen geld, geen eten
Geen eten, je wordt mager
Mager, je wordt lelijk
Lelijk, geen geliefde
Geen geliefde, geen huwelijk
Geen huwelijk, geen kinderen
Geen kinderen, alleen
Alleen, depressie
Depressie, ziekte
Ziekte, dood
Les: verlies uw pen niet

Of leen gewoon een pen van
een vriend......

door Elian Laterveer & Thijs Willemsen

Meneer Wasseveld wordt thuis gebracht
door een taxi.
Dat is dan 14 euro'' zegt de
taxichauffeur.
Eh, zoveel?'' zegt meneer Wasseveld.''
zou u dan een
stukje achteruit kunnen rijden?
Ik heb namelijk maar 12 euro bij me''.

''Mijn oma lacht nooit om een grapje'',
zegt Thymen.
"Is ze zo serieus dan?" vraagt Kai.
"Nee, hoor '', antwoordt Thymen
Ze is gewoon hartstikke doof.

Wat is eerst vol en wordt steeds leger?
Antwoord: Je portemonnee op panini-
dag

Wat is hanensoep?
Antwoord: kippensoep met balletje

Mam, krijg ik met kerst een nieuwe
knuffel? Maar lieverd, je hebt nog
zoveel leuke knuffels.
Jij krijgt toch ook een nieuwe baby,
terwijl ik nog leuk ben, mam.
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Interviewsdoor: Özge Koc, Yente Schimmel, Mijnke Gerritzen, Charlotte Rijnen

Interview mevrouw van Gelder | Latijn docent

Wat vindt u van de schoolkrant?

"Ik ben dol op schoolkranten, dat vind ik hartstikke leuk. En een school zonder schoolkrant is
jammer."

Wat verwacht u van de schoolkrant?

"Ik verwacht dat ik eruit kan lezen wat de leerlingen van de school beleven. Belangrijke
gebeurtenissen. Verslagen, horoscoop of puzzels. Ik hoop dat iemand ook een gedicht durft te
schrijven. Of als iemand een mooie tekening heeft of een knutselwerk om in de krant te
zetten."

Wat betekent Kerst voor u?

"Gezelligheid. Maar ik ga niet naar de kerk ofzo. Eigenlijk ga ik met familie thuis spelletjes
spelen."

Interview mevrouw Kornegoor | Duits docent
Wat vindt u van het idee van de schoolkrant?

"Als het door de leerlingen gedragen wordt is het leuk. Het wordt waarschijnlijk lastig na een
tijdje om met ideeën te komen"

Wat verwacht u van de schoolkrant?
"Dat daar dingen in staan waar leerlingen mee bezig zijn."

Wat betekent Kerst voor u?

"Het betekent voor mij familie. En ik vind kerst heel leuk, geniet ik echt van iedereen bij
elkaar."

Interview Ena | Groep 1G
Wat vind je van de schoolkrant?

"Een leuk idee maar dan moet het wel boeiend nieuws zijn."

Wat betekent Kerst voor jou?

"Met de hele klas een kerstdiner."

Interview Kick | Groep 1G
Wat vind je van de schoolkrant?

"Ik vind het een goed idee :)"

Wat betekent kerst voor jou?

"Met vrienden en familie bij de kerstboom zitten en tijd doorbrengen."

Interview Sophie | Groep 1A

Wat is kerst voor jou?

"Kerst betekent voor mij veel gezelligheid met de familie en elkaar wat gunnen, ook cadeaus
vind ik erbij horen."

Hoe vieren jullie kerst?

"Wij gaan met kerst lekker eten en we nodigen mensen uit of we gaan naar anderen toe. Bij
mij thuis staat ieder jaar weer de kerstboom op en er liggen dan ook cadeaus onder. Verder
kijken we op kerstavond vaak een film, die films vind ik meestal wel leuk."

Wat vind je van kerst?

"Ik vind kerst een dikke 10 punten. Super leuk dus. Ik houd van gezelligheid en lekker met
familie afspreken."
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Gedicht: Speciaal voor mevrouw Van Gelder

Het feest. We vieren het vaak we vieren het meest.
Als je dit leest, vieren we het.
Het feest voor vrienden en familie. En voor een panini.
Een feest voor iedereen wit of zwart, groot of klein.
Het is heel fijn. En ook is het bedoeld voor wat gein.

KERSTMIS

Door: Mijnke Gerritzen

Interview met meneer Van der Ree

We kwamen binnen bij meneer Van der Ree en het eerste wat hij deed was
een mega grote stok pakken om een raam open te doen de nog hoger zat
dan de stok lang was. En daarna werden we uitgenodigd om een kopje
chocomel te drinken en natuurlijk slaan we warme choco niet af. En daarna
kon het interview beginnen.

Wat gaat u doen met kerst?

"Ik ga meestal eten met vrienden en familie."

Wat is kerst voor u?

"Familie, eten en vrienden."

Vindt u kerst leuk?

"Ja zeker! onder anderen door de leuke liedjes
vooral de jazz-achtige muziek. Maar ook door
de gezelligheid en de kerst gedachten."

Viert u kerst?

"Ja, bij vrienden en familie."

Vindt u kerst liedjes leuk?

"Ja heel erg. Zoals ik al zei vooral de jazz variant."

Wat vindt u van de schoolkrant?

"Ik ben benieuwd wat er allemaal in komt.
Maar ik heb hoge verwachtingen!"

Interview en gedicht
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Puzzels

door: Thijs Willemsen
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Sponsors
gezocht!

Beste ouders,
Wij van de schoolkrant zoeken sponsors voor de Elikrant. Lijkt u dat
wat, neem dan contact op met Jonah Oldenhave.
Jonah Oldenhave: oldenhavejonah@gmail.com.
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Verslagen
ACTIVITEITENWEEK
Zoals jullie al weten hebben we een activiteitenweek.
Een week die staat voor een oog voor een ander hebben.
Er gebeuren veel dingen in die week.
Een dag waar leerlingen vrijwillig iets gaan doen van
helpen bij oude basisscholen tot een handje bijsteken in
het bejaardentehuis. Daarmee willen we laten zien dat we
ook wat over hebben voor een ander.
We hebben op 18 december ook een schoolfeest waar
radio 538 komt draaien.
We hebben ook nog een voetbal marathon waar docenten
het tegen 40 leerlingenteams gaan opnemen. Ook
hebben sommige leerlingen en docenten andere
marathons bedacht om geld op te halen voor goede
doelen. Van kunst tot filmmarathons

door: Özge Koc

winnaars Eligant schoon - 18 december 2019



Voor in je planner
Maandag 6 januari: geen lessen.

Vrijdag 31 januari: 's middags geen lessen.

Dinsdag 18 februari: tijdens het maatwerkuur van 13.15 tot 14.30 uur: Halve finale van de
voorleeswedstrijd.

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari: Voorjaarsvakantie!

Dinsdag 3 maart: Driehoeksgesprekken (Dus geen lessen!)

Dinsdag 10 maart van 14.30 tot 17.00: finale van de voorleeswedstrijd in de Kleine Beer.

Donderdag 9 april 's: 's Middags VRIJ!

Vrijdag 10 april: Vrij

Donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei: Meivakantie

Na de kerstvakantie wordt tijdens een les Nederlands de voorronde gehouden voor de
voorleeswedstrijd. Wat is jouw favoriete boek? Welk boek zouden al je klasgenoten echt
moeten kennen?

Onze redactie bestaat uit:

1. Anne-loes
2. Charlotte
3. Elian
4. Filemon
5. Helena
6. Jaleesa
7. Jonah
8. Kris
9. Lotte
10.Mijnke
11.Nimue
12.Özge
13.Thijs
14.Thymen
15.Wout
16.Yente
17.Gijs Wasseveld
18.Elise Altena


