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DOOR ANNA DALIA EN KYOMI
Elk jaar doet groep acht een
musical. Dit jaar ook weer. De titel
was Gewoon Super en het ging
over een supermarkt waar de tijd stil
heeft gestaan.
De baas in de supermarkt waren
meneer en mevrouw Gewoon, die
heel goed werden gespeeld door
Matteo en Meike. Door drie
vloggers Aya, Keeligh en Jarod van
Kapot TV werd de supermarkt een
hype. Hij werd genomineerd voor

beste supermarkt van het jaar. 
Door de drie agenten van de
modepolitie (Linn , David en Igor) 
werd de winkel gerestyled. Hij
heette vanaf nu niet meer Gewoon
Super maar Simply Super. 
Manus werkte in de supermarkt, hij
deed alles en was heel braaf.
Manus werd gespeeld door Egon.
Hij kon de tijd stil zetten door de
hele oude klok van de muur te
halen. Zo kon hij bijvoorbeeld de
winkeldief stoppen of alle klusjes

doen zonder dat de tijd door gaat. 

HORROR-SLAGER
Maar hij wou zo graag dat Simply
Super zou winnen dat hij de tijd
stilzette om de aantekeningen van
de supermarkttesters te vervalsen.
Dit kwam uit, maar de winkel werd
toch gekozen, omdat de mensen zo
sympathiek waren. 
Verder speelde Imran weergaloos
zijn rol van grommende
horror-slager.
https://youtu.be/aywFTYVFHIM

TSA Fotografie: op pad met
camera van wel 3000 euro
DOOR BORIS

Hoe werkt de cursus fotografie van
de TSA? Elke week krijg je een
thema, zoals rood, snelheid,
scherpte en diepte. En dan moet je
daar foto's bij maken die bij het
thema passen. En om de week
bespreekt Cor de foto,s die we
hebben gemaakt.

Meester Cor: meester Cor is de
leraar en hij doet onder anderen de
TSA's korfbal, fotografie. Ik vind
hem een best goede leraar en de
TSA fotografie is best wel leuk. 
Want je leert er wat van. En je krijgt
geen klein cameraatje maar een
van wel 3000 euro. Dus wel een
beetje voorzichtig doen . 
Maar voor de rest wel een leuke
TSA. Vooral doen dus.

THEMA ROOD
Hierboven zie je een foto die ik heb
gemaakt voor het thema Rood.
Rood kan een overheersende kleur
zijn bij foto's. Hier knalt het rood er
ook echt uit. Jammer dat de foto
een beetje klein is.

Mijn naam is Nuur en ik zit nu nog in
TB2. Ik ga mijn klasgenoten vragen
wat zij er van vinden om naar de
bovenbouw te gaan. 

Het is bijna weer zo ver, je gaat naar
een nieuwe klas. Sommige kinderen
vinden het spannend, maar daar is
geen reden voor want je maakt
gewoon nieuwe vrienden. Ik ga nu
aan kinderen in groep zes vragen
wat zij ervan vinden. 

Kealan vindt het leuk om naar de
bovenbouw te gaan, maar ook een
beetje spannend. 

OOK JAMMER
Mare vindt het spannend, maar ook
jammer dat ze niet met haar vriendin
in de klas zit. 

Cas vindt het leuk om naar de
bovenbouw te gaan en hij vindt zijn
nieuwe klas een drukke en rustige
klas. 

Yuna vindt het leuk en spannend om
naar de bovenbouw te gaan en ze
vindt haar nieuwe juf lief. 

SAAI
Max vindt het leuk om naar de
bovenbouw te gaan, omdat hij het
werk van groep zes saai begon te
vinden en omdat hij zijn nieuwe
meester leuk vindt.

Emma c vindt het leuk, spannend
en eng om naar de bovenbouw te
gaan en ze gaat haar oude juf
missen.

AARDIGE EN LIEVE NIEUWE JUF
India vindt het leuk en spannend
om naar de bovenbouw te gaan en
ze vindt haar nieuwe juf aardig en
lief. 

Noortje vindt het spannend en leuk
om naar de bovenbouw te gaan en
ze vindt haar nieuwe klas leuk en
gezellig. 

GRAPPIGE NIEUWE MEESTER
Eliza vindt het leuk en raar om naar
de bovenbouw te gaan en ze vindt
haar nieuwe meester grappig en
aardig.  

Ik (Nuur) ik vind het leuk om naar
de bovenbouw te gaan, omdat ik
een leuke klas heb.

Vakantiebieb

GEHEIM JUF LYDIA Afscheid

In de Vakantiebieb kun je
tijdens de vakantie gratis
digitale boeken lenen. Klik

Gymjuf Lydia gaat de
Meidoorn na de vakantie
verlaten. Ze begint een
nieuwe carrière in de zorg.

Juf Lydia heeft heel veel
zin in deze nieuwe stap,
maar de school zal haar
wel heel erg gaan missen!

Society-verslaggevers
Egon en Romaisae deden
eerder onthullingen over
juf Samantha. Ze stapten
nu voor een
diepte-interview op juf
Lydia af en kwamen terug
met een SCOOP!

Naast de achtstegroepers nemen we deze dagen ook
afscheid van enkele lieve, leuke en geweldige
leerkrachten. Meester Bart gaat meer dagen op de
Spaarndammerhout werken, juf Lydia gaat de zorg in,
Koen gaat naar Curaçao, juf Mirjam wordt schooldirecteur,
Lisanne intercedent, Renée gaat backpacken, Rosanna
gaat meer werken op haar andere school en Jacobine gaat
ergens anders invallen. Gimley gaat verder met zijn studie,
net als de stagiairs Suzanne, Serginio, Ayca, Seray,
Larissa, Penny, Onno en Leyla . Het ga jullie goed
allemaal!

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.



Topschooljaar, nu vakantie!
Beste leerlingen en ouders van de
Meidoorn,
Dit is alweer de tweede editie van
onze nieuwe interactieve
Meidoornkrant, met dank aan de
leerlingredactie en meester Johan.
Met gevarieerde bijdrages van alle
groepen gaan we de zomer in. Het
was een mooi schooljaar, met het
Meidoornfestival, het
Montessoriproject over vervoer, de

proefjesweken, leuke
muzieklessen, uitstapjes naar de
boerderij etc..
Na de zomer op  maandag 26
augustus verwelkomen wij ook de
bovenbouw van de Brede School
Annie M.G. Schmidt die bij ons in
komt wonen het hele schooljaar.
Namens het hele Meidoornteam
wens ik jullie een fijne
zomervakantie!

Veel dingen te doen op
Montessoridag over vervoer

DOOR LUCY EN BORIS
Wat is Montessoridag:
Montessoridag is altijd op een
woensdag en dan zijn er in de
school allemaal leuke dingen om
te doen, elk jaar is er een
special thema op
Montessoridag, dit jaar ging het
over het vervoer. Wij (BB1)
hadden dit jaar de trein, en
bijvoorbeeld TB3 had boten en
schepen  

MAAND TEVOREN
Hoe werkt Montessoridag: bij
Montessoridag begin je al een
maand van tevoren (vaak), en
dan ga je knutselen aan het
thema wat je hebt. Wij hadden
(BB1) de trein, dus we gingen
iets maken wat met de trein te
maken heeft.
Uiteindelijk is de dag
aangebroken, dan gaat iedereen
langs de klassen om elkaars
kunst werken te bewonderen,
maar je kan vaak ook activiteiten
doen in alle klassen,
bijvoorbeeld een trein vouwen.
En aan het eind van de dag ga
je naar huis met al je knutsels.

We hebben aan de onder en
bovenbouw gevraagd gesteld
over Montesorridag. 

Onderbouw: 
Vraag 1 vond je het leuk om te
maken? Ja omdat ik het leuk
vind om te knutselen 
Vraag 2 vond je het onderwerp
trein leuk? Ja omdat ik van
treinen hou 
Vraag 3 vond je Montesorridag
leuk? Ja omdat je veel
verschillende dingen kon
knutselen 

Tussenbouw 
Vraag 1 vond je het leuk om te
maken? Ja omdat ik van
knutselen hou 
Vraag 2 vond je het onderwerp
boten en schepen leuk? Ja
omdat ik veel nieuwe dingen heb
geleerd 
Vraag 3 vond je Montessoridag
leuk? Ja omdat je heel veel
leuke dingen kan doen.

Linn uit BB3, groep 8

Dit jaar is groep 8 weer op kamp

geweest. Ze zijn in Ermelo
geweest, in een hoeve die
Hoeve Kindergoed heet. In
Hoeve Kindergoed waren twee
huizen; een voor de meiden en
een voor de jongens. In het huis
van de jongens was een kast
met spelletjes, banken en een
tafelvoetbaltafel. In het huis van
de meiden had je de keuken en
de eetzaal. Ze hadden een grote
tuin met schommels en een
trampoline. Er waren ook katten
en een hond, groep 8 heeft elke
dag een andere activiteit
gedaan. De eerste dag gingen
ze zwemmen in een heel groot
zwembad en hebben ze 
s´avonds levend stratego
gespeeld in het bos. De tweede
dag hebben ze geklommen en
de bonte avond gehad, de derde
gingen ze in een speeltuin
kanoën en surfen. Daarna ging
iedereen weer naar huis.

Kamp van groep 8
was leuk, hier lees
je er meer over

Laatste popcorntje
Kleutergymmeester Bart gaat ons
verlaten. Hij kon op de
Spaarndammerhout zijn uren
uitbreiden. Het was handiger voor
Bart om op één school te werken, die
bovendien nog vlak naast zijn huis
staat.

Op de laatste schooldag hadden de
kleuters ook de allerlaatste les van
meester Bart. Ze mochten zelf kiezen
wat ze wilden doen. Het tikspel
Popcorntje was verreweg favoriet bij
de kinderen. Deze beschrijving van
het spel komt van de overdracht die
Bart iedere week schrijft:

Popcorntje
Kinderen als popcornpitjes op de
mat. 2 kinderen lopen samen om de
mat heen, die zijn de magnetron.
"Piep piep piep", steeds sneller en
dan zeggen ze "PING"'. Popcorn.is
klaar, springen uit de zak. En dan
gaan de magnetronners ze opeten.
Getikt= terug in de zak. 2 min. Dan
nieuwe magnetron.

En dit is Feeënland:
Alle kinderen in een hoepel. Overdag
gaat de muziek aan. Dan fladderen
ze door het land. Maar als de muziek
uitgaat, dan komt de heks en moeten
ze zo snel mogelijk in de hoepel
staan. Want de heks kan je tikken,
en dan ben je je vleugels kwijt, en
moet je in de feeëngevangenis. Daar
mag je wel dansen, maar doe je niet
meer mee..

We missen je nu al meester Bart!

TB1: HET VERHAAL OVER DE
DIEREN

Er waren eens slachters. Als we
dieren bij de slachter brengen dan
hebben we geen paarden meer voor
de kar. En dan hebben we ook geen
koeien meer om te melken en geen
geiten voor geitenkaas. Dus wordt
iedereen vegetariër of gaat minder
vlees eten. 
Ik snap wel dat sommige mensen
gek zijn op vlees maar dat is toch
onvriendelijker voor de dieren. En
als je zoveel om de dieren geeft,
word je veganist. Dat betekent dat
je niks meer van dieren eet maar
alleen maar groente en andere
dingen die niets met groente te
maken hebben.

BB1 maakte voor de Montessoridag een modelspoorbaan. Linksboven het spoor, rechts een fontein.

Nieuwstool Pagina 2

Colofon
Hij is toch gelukt, de laatste schoolkrant van het jaar! Vooral voor achtstegroepers was het een beetje
veel allemaal. Met de musical, andere afscheidsactiviteiten, de vakantie en de nieuwe school in het
hoofd was het soms best lastig om er ook nog een stukje uit te persen. Maar met een beetje
smokkelen met het aantal pagina's hebben we hem vol gekregen.
Deze krant is gemaakt door meester Johan, Linn, Atoosa, Kyomi, Tirza, Romaisae, Egon, Karlijn,
Anna Dalia, Boris, Lucy, Sara, Mara, Jonas en Guus.

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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Jonge wetenschappers aan het werk Raketten en vlinders

Het verhaal van Ronja de Roversdochter Zomerkriebels in OB1

Hitte leidt tot leuk lesje over windenergie Vakantiegroeten van TB3

In OB3 zijn we bezig geweest met Wetenschap en Techniek. We hebben o.a. proefjes
gedaan en gemeten welk gevouwen vliegtuigje het verst uit het raam kon vliegen. Een
vliegtuigje kwam wel 10 meter ver!

De prachtige tekeningen zijn van kinderen uit OB2. Ze tekenden naar voorbeeld
raketten of vlinders. De overeenkomst tussen die twee is dat ze allebei kunnen vliegen.
Soms zie je een vlinder die op een raket lijkt. Of is het nu juist een raket die op een
vlinder lijkt?

In Middenbouw 3 lezen ze iedere dag voor uit Ronja de Roversdochter. Elke dag wordt
door een andere kind van de klas een hoofdstuk voorgelezen. Hier hebben kinderen het
verhaal van Ronja ook getekend.

In OB1 hebben de kinderen tekeningen gemaakt over de zomer. Arsheea laat hier de
zon schijnen. Charlize heeft de zee gevuld met zeedieren. Emma Sofie gaat naar
Wonderland. Veerat heeft Winnie de Poeh de zomerkriebels gegeven. Emma deelt haar
visjes met iedereen.

Zo'n twee weken geleden was het een paar dagen snikheet. Dus kocht juf Cynthia bij de
Action een grote ventilator die ze meenam naar school. Ook enkele kinderen namen
een ventilator mee. Het kwam goed uit dat OB4 net de ontdekkingsdoos over wind had.
Juf Cynthia ging gelijk een lesje doen over windmolens en hoe je die maakt. Hier zie je
een https://youtu.be/EQKP13j4Uzg ervan. https://www.knutselidee.nl/vouwen/molen.htm
maak je zo'n windmolen. Veel succes ermee!

De juffen en leerlingen van TB3 hebben allemaal kleurige kaarten gemaakt die hier
samen één grote vakantiegroet vormen. Juf Rosanna, juf Jacobine, Aube, Yasmin,
Nour, Rouaida, Adam, Chaymae, Melissa, Jette, Sami, Kandjoura, Abel, Redouan,
Safae, Neve, Madelief, Livia, Thierry, Sara, Eloi, Lieve Yancu, Sarah, Navneet en
Lukas, jullie ook een heel fijne vakantie!
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Juf Nienke over voetballen en zingen............. want dat doet ze zelf ook

Atoosa, Kyomi, Tirza en Anna Dalia vonden het een vet, cool, chill Meidoornfestival!

Echte en zelfgemaakte vlinders in MB2... ...en ook in MB1, maar met gevouwen vlinders

DOOR GUUS
Interview met juf Nienke over voetbal en zingen, omdat ze zelf ook voetbalt en zingt. 

Ik kwam bij juf Nienke aan en we begonnen gelijk. 
De eerste vraag die ik stelde was: kijk je het WK en waarom? Ze zei dat ze het heel veel
keek, maar ze zei dat ze niet vaak competitiewedstrijden keek want dat vindt ze een
beetje saai. 

De volgende vraag die ik stelde was wie haar favoriete speler is van het Nederlands
elftal. Ze zei dat ze Dirk Kuyt en Bloodworth de beste vindt. Ik vroeg ook waarom ze
Dirk Kuyt goed vond. Omdat hij altijd overal op het veld was. En Bloodworth omdat ze
goede verdedigende skills heeft. 

Ik stelde ook de vraag welk vrouwenteam je kunt vergelijken met een mannenteam.
Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Ze zei meteen Amerika, omdat ze die veel
skills vindt hebben en veel fysieker zijn. 

NA JUDO ZINGEN
Nu gaan we verder naar het zingen. De eerste vraag die ik stelde was wie haar favoriete
artiest is. Ze zei dat het Pink is. 

Ik stelde daarna de vraag wat haar lievelingsliedje is. Ze zij dat dat ook van Pink is, het
is het lied Happy. 

Ik vroeg ook hoelang ze al zingt. Ze zei al van toen ze heel klein was. Ze had een
judogroepje en na het judoën ging ze zingen met iedereen. Juf Nienke trapt graag tegen een bal

Vroeger was er de fancy fair maar nu hebben we het Meidoornfestival. Het thema was
flowerpower met de  hippies en zo vet cool. Groep zeven had activiteiten bedacht
samen met de moeder van Boele. We hadden de theehoek waar je roze koeken kon
versieren, koffie en thee kon drinken en cake eten met slagroom. Heel lekker. In de
chillpeace-hoek kon je stressballen maken en chillen met heel veel kussens.

In de kappershoek kon je je haar verven en foto´s maken. In de verkleedhoek kon je
verkleedfoto's van jezelf maken. Een ouderband zong liedjes uit de tijd van de hippies.
Groep zeven had een liedje ingestudeerd dat we gingen zingen op het podium. Ook kon
je allemaal dingen eten zoals hotdogs, suikerspin, en taart. We werden gesponsord
door Buon giorno. Een geslaagd feest, volgend jaar weer!

MB2 had echte vlinders in de klas! Die kwamen uit een pop en zijn uiteindelijk
vrijgelaten. Vlinders zijn heel mooi, maar bij elkaar in een bak stinken ze wel een beetje!
De vlinders die je hier ziet hebben de kinderen uit MB2 zelf gemaakt. 
Er was ook een puzzelchallenge in de klas, met een puzzel van wel 1.000 stukjes!

STAP 1: vouw de puntjes naar elkaar toe; STAP 2: vouw de kanten naar binnen; STAP
3: vouw alle puntjes naar elkaar toe; STAP 4: knip een boogje bij de vier hoeken; STAP
5: Vouw de vlinder weer open en flap de eerste papierstukjes naar onder toe.STAP 6:
vouw het onderste puntje naar boven toe. En daar is je vlinder! Tip van Tim: pak de
bovenkant achterin vast en druk je hem op tafel. Wordt'ie nog mooier!


