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Speciaal voor jullie hebben de kinderen 

van groep 8 een kinderkrant gemaakt. In deze krant vertellen de kinderen hoe ze 

thuis werken en leren, waar ze tegen aan lopen en of ze het leuk vinden. Daarnaast 

staan in deze kinderkrant ook modetips, puzzels, raadsels en 

moppen die het thuiswerken leuker maken.  

Wij hopen dat jullie net zo genieten van het lezen van deze krant 

als wij hebben genoten van het maken.   

Veel leesplezier! Juf Stephanie en juf Edith  

 

 
Dit stukje gaat over hoe een dag gaat wanneer je in quarantaine moet wegens het 

Coronavirus. Wanneer je in quarantaine zit betekent het dat je thuis moet blijven, en 

daardoor dus niet naar je werk/school kan. Daar is gelukkig wel snel een oplossing 

voor bedacht. (Bijna) Alle kinderen krijgen online school of schriftelijk school. 

 

Veranderingen 

Wanneer je de hele dag thuis moet blijven verandert je hele 

routine. Een routine is iets dat je iedere dag doet: Je komt je 

bed uit, je kleedt je aan, eet je ontbijt en gaat naar school. 

Ook sporten mensen veel minder, omdat alle sportscholen en 

sportclubs dichtzijn.  
 

Mijn dag routine 

Mijn hele routine is ook veranderd. Mijn wekker gaat 2 uur 

later, en ik eet mijn ontbijt terwijl ik met school bezig ben. Ook merk ik dat ik veel 

meer energie heb, omdat ik niet meer hockey of gym. Toch probeer ik elke dag 20 

minuten buiten te zijn. Dat mijn wekker 2 uur later gaat vind ik wel fijn, maar op 

school vind ik het toch wel veel leuker! -Pien 

Kinderkrant 
 

  8 april  2020 

 
 

 

Quarantaine 

Inleiding 



2019-2020 Kinderkrant 
 

 

Jantje zit in de klas en zegt:’broem 

broem’. De juf zegt even stil Jantje dan 

zegt jantje weer broem broem. De juf 

zegt als je dat nog een keer doet dan 

moet je de klas uit. Jantje zegt weer 

broem broem. De juf zegt:’ ga maar naar 

de gang, waarop jantje antwoord sorry 

kan niet mijn benzine is op. 

Wat staat er op een Russische 

USB-stick???? 

 

uı-ʇǝod 

 

Waarom neemt een Belg een mes mee 

in de auto??? 

 

˙uǝpɾıus ǝʇ ɟɐ uǝʇɥɔoq ǝp ɯo 

 

Waarom mag een boom niet 

voetballen??? 

 

˙ʇsɹoɥɔsǝƃ sı ɾıɥ 

 

De moppentrommel van Nils 
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Wij werken nu thuis en dat is best een beetje anders, Het is geen 

vakantie want je krijgt gewoon huiswerk mee. Het is thuis soms 

best lastig om je goed te kunnen concentreren. 

Het huiswerk moet je thuis op de computer maken via Snappet, 

Je moet ook Bloon elke dag doen. Thuiswerken is niet zo leuk als 

je denkt je kan niet met klasgenoten overleggen of praten. Je ziet je klasgenoten 

ook heel lang niet dat is wel stom omdat je ze gewoon wilt zien. 

Als je thuiswerkt moet je in ieder geval rekenen taal spelling enzo maken de 

basisdingen.  
Het is ook soms best raar als je wakker wordt en niet naar school hoeft. Je gaat je 

ook heel erg vervelen want je ziet alleen je gezin 

verder niks, want je mag ook niet te veel naar 

buiten. Het is soms ook best lastig om je te 

concentreren als je ouders bijvoorbeeld aan het 

praten zijn kan jij je niet zo goed meer 

concentreren. Maar soms is het ook wel leuk 

thuiswerken als iemand je helpt is het prima te 

doen. 

Uiteindelijk is het wel te doen maar is het ook wel  

Saai, alleen maar thuis zitten. 

Geschreven door Dilan 

 

 

 

 

Dagschema heel belangrijk!!!!! 

Het is heel belangrijk dat je in je eigen 

ritme blijft. En je krijgt minder ruzie en 

problemen. 

Dus je kan je eigen dagschema maken, 

over wat je die dag gaat doen en hoe 

laat. 

Je kan er tekeningen bij maken of wat je 

zelf wil. Ik heb er zelf ook al een gemaakt 

en het werkt echt. Hier kan je die van mij 

zijn: 

Veel sterkte,  

groetjes Rohan 

 

 

Thuiswerken 

 

Dagschema van Rohan 
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Omdat er nu al dit gedoe is leek het me handig 

om wat over sporten te schrijven. Want dan kan 

je als je thuis zit lekker sport oefeningen doen. Wil 

je meer lezen over dit onderwerp lees dan 

verder. 

Sowieso kan je als je klaar bent met school lekker 

een rond je gaan fietsen {als het van je ouders mag }. Je kan ook met je ouders als 

ze klaar zijn met hun werk of ze hebben even pauze een rondje kunnen wandelen. 

Het allerleukste is natuurlijk als je een trampoline in je tuin hebt, als je een trampoline 

in je tuin hebt kan je de volgende oefeningen proberen: 

 

50 keer op je kont en dan op je knieën 

25 jumping jacks in de lucht 

 

Ga dat maar een keer proberen. Ik kan ook geloven als je geen trampoline hebt 

dan zou je deze oefeningen kunnen doen {pak wel voor de zekerheid een 

handdoek} 

 

Druk het aantal hoe oud je bent op 

Sta zo lang mogelijk op je linkerbeen en op je rechterbeen  

 

En als je al deze oefeningen hebt geprobeerd heb je wel een pauze verdiend. Pak 

voor je zelf lekker wat te drinken en wat lekkers. 

Ik hoop dat jullie allemaal fit zijn als jullie weer op school komen. Dan hoop ik 

iedereen sterkte en dan tot weer op school. 

 

 

Groetjes  Cas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport ideeën 
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Deze bladzijde zit vol leuke moppen en raadsels. 

Dus begin maar snel met lezen voor een glimlach 

op je gezicht . 

Raadsels?????                                     Antwoorden  

1 Wat is geel klein een kraakt?                   1 Een kuiken dat chips eet.  

2 Hoe Maak je een bij blij?                     2 Met de letten l er   

          tussen.  

3 In welke pan kun je geen soep koken?        3 Een dakpan.     

4 Hoe haal je 3 varkens uit de sloot?         4 Nat   

  

Moppen haha hihi. 

1 Een oude vrouw komt bij de dokter goede middag dokter ik zie niet   

Meer zo goed zegt de dokter dat snap ik u bent bij de bakker. 

2 Een schilder vraagt aan een boer of hij zijn paard mag schilderen.  

Nee zegt de boer mijn paard is en blijft wit.  

  

Dit waren de moppen en raadsels. Tot de volgende grappen.    

Geschreven door Lotte  

 

 

 

Hoi ik ben Amara 

 

Ik heb een knutsel idee om het vrolijker te maken in je huis 

Ik heb een lente schilderij gemaakt. 

Ik heb een groot stuk karton gekocht bij Bruna.  

Daarop heb ik de 

zon, wolken, gras, 

geplakt. 

 

Mijn zusje Lanycha heeft nog meer 

dingen opgeplakt zoals de zon, wolken, 

gras, bomen, bloemen en vlinders. Ik 

heb het nog mooier gemaakt met plak 

diamantjes. 

En het schilderij voor het raam gezet. 

 

 

 

Grappen en raadsels noem maar op deze bladzijde is super top 

 

Knutsel idee 
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We beginnen de dag met ontbijten daarna doe je je ding als je klaar bent maak je 

school werk.  

We mogen niet naar buiten maar thuis heb je school. Iedereen doet alsof hij/zij op 

school zijn. School ja dat gaat thuis gewoon door maar dan thuis werk doen. Als je 

klaar ben met school kan je doen wat je wilt.  

School thuis is leuker dan school op school 

(,bv: drinken wat je wilt, bij eten ook, in je 

pyjama blijven.) want thuis kan je alles op 

school niet. IK vind het fijn dat we thuis mogen 

blijven. IK vind het thuis werken slim maar niet 

leuk  

Nog iets wanneer we naar school konden 

gaan kan blijkbaar niet want dan begint de 

meivakantie al dan wordt de coronavirus 

vakantie nog langer. Nou bij de meivakantie 

moet het al klaar zijn.  

Tot slot is iedereen blij maar ook weer niet. Blij: 

thuisblijven lekker je ding kan doen maar niet 

naar buiten. Verdrietig: we mogen niet naar 

buiten en krijgen schoolwerkjes thuis mee. Dit 

noemen we: de coronavirus vakantie  

De groeten van Danish. WORDT NIET ZIEK !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedendag allemaal, vandaag interview ik mijn moeder. 

 

 

 

 

Coronavirus 

Hou vol 

Niet naar buiten 

Sta klaar voor elkaar 

Coronavirus 

 

Gemaakt door Dani 

Thuisles 

Gedicht 
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Laten we gaan beginnen. 

 

Hoe vindt u het dat u juf moet spelen voor je kinderen? 

Ik denk niet dat ik echt dat ik echt juf ben, ik help jullie alleen maar met de stof die 

de juf jullie geeft. 

 

Wat vind je daarvan? 

Ik vind het leuk om met jullie thuis te zijn, maar ik hoop wel dat jullie snel weer naar 

school kunnen want het is belangrijk. 

 

Wat denk je dat je kinderen daarvan vinden? 

Ik denk dat jullie het nu nog wel oké vinden, maar dat jullie uiteindelijk school wel 

gaan missen. 

 

Praat je met wel eens met je kinderen daar over? 

Jullie weten wat er allemaal aan de hand is in de wereld, en als jullie vragen hebben 

kunnen jullie die stellen. 

 

Heb je nog meer zorgen door het coronavirus? 

Ja, ik heb wel zorgen ja. 

 

En wat voor zorgen dan precies? 

Nou, ik maak me zorgen over mijn baan en ik maak me zorgen over de economie 

en om hoelang dit allemaal nog gaat duren en hoe we er uit gaan komen met z’n 

allen, daar maak ik me wel zorgen over. 

 

Denk je dat dit allemaal snel voorbij zal gaan? 

Ik denk dat het nog wel 2 maanden gaat duren, ik reken op minimaal 2 maanden 

en dan mogen we misschien weer naar buiten. Maar dan moet de economie nog 

herstellen, en dat gaat denk ik wel lang duren. 1 of 2 jaar denk ik, misschien wel 

langer. 

 

Nou ik wil je heel erg bedanken voor dit interview, en dan tot ziens. Mitchell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 
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Geroerbakte kip gember en citroen. 

1 Meng de citroenschil, het sap, de helft van het 

knoflook en de koriander in een niet-metalen kom. 

Voeg zwarte peper toe en roer de kip erdoor. Zet de 

kom afgedekt 1 uur in de koelkast.  

 

2 Verhit een wok of grote koekenpan, rooster het 

sesamzaad 30 seconden zonder olie en haal het uit de 

pan. Verhit de olie in de wok of pan en roerbak de 

gember en het resterende knoflook 30 seconden. 

Voeg de kip met marinade toe en roerbak 4 minuten.  

 

3 Voeg de wortel en 

prei toe en roerbak ze 

1-2 min. Voeg de 

peultjes en taugé en 

roerbak het geheel in 2-3 min zacht. Schenk de sherry en 

de sojasaus erover, laat het gerecht 1-2min pruttelen en 

bestrooi met sesamzaad.  

 

Gemaakt door Fatma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een lekker/gezond recept om thuis te maken 
 

 

fijn geraspte schil en sap van 1citroen 

2.knoflookteentjes, geperst.  

2 el versgehakte koriander 

Zwarte peper 

350g kippenborst filets zonder vel of 

bot, in reepjes 

2 el sesamzaad 

1 el  sesamolie 

1 stukje gemberwortel van 2,5 cm, 

fijngehakt.  

2wortels, in zeer dunne reepjes  

1 stengel prei, dungesneden 

170g peultjes 

125g taugé  

1el droge sherry 

1 El lichte sojasaus  

 

Woordzoeker gemaakt door Lieke 
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Moppentrommel 
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We zitten nu al een paar weken thuis te werken met elkaar en dat is niet altijd even 

fijn, want je zit thuis en je hebt dan snel de nijging om lekker uit te slapen. Juist dat is 

niet de bedoeling want je moet in je ritme blijven. Hier dus tips met uitleg.  
 

Zoals ik al zei zit je nu al een paar 

weken thuis met elkaar op een 

kluitje te werken en dat kan voor 

wat irritatie leveren. Ook heb je snel 

de nijging om lekker uit te slapen, 

en hiervoor heb ik tips met uitleg: 

 

1. Je hebt vast wel eens de 

nijging gehad om lekker uit 

te slapen. NIET DOEN! Je 

komt uit je dagelijkse ritme en 

dat is juist niet de bedoeling, 

want het is juist nu belangrijk 

om je dagelijkse bezigheden te doen die je normaal ook doet. Probeer op te 

staan op een tijd die je gewend bent. Je gaat ontbijten net als altijd en als je 

klaar bent met aankleden, eten en tandenpoetsen ga je naar je kamer of 

aan de keukentafel werken aan je schoolwerk. 

2. Probeer de dag in blokjes te delen bijvoorbeeld: eerst wat schoolwerk dan 

even tijd voor jezelf en daarna verder werken aan je schoolwerk. 

3. Als het op een dag in de kamer waar je bent heel warm wordt doe de deur 

van de ruimt waar je op dat moment bent even open of doe je zonwering 

naar beneden en je raam een stukje open het is dan wel verstandig om je 

deur ook open te laten. 

 

4. Op school eet je altijd fruit en iets van drinken. Doe dat 

thuis ook want in fruit zit veel vitamine en dat is goed voor je 

weerstand. 

5. Ga ook op tijd naar bed anders heb je bijvoorbeeld te 

weinig energie en je bent niet fit en je wordt misschien ook een 

beetje saggerijnig en dat wil je niet want dat is niet fijn voor 

iedereen ook voor je zelf niet want anders heb je binnen de 

kortste keren een huis met herrie.    

 

Hopelijk is dit vervelende virus snel voorbij en kunnen we gewoon ons dagelijkse 

leven weer volgen. Ik wens jullie allemaal veel sterkte en hopelijk snel weer op school 

te zien.       

 

Groetjes van Lars, groep 8 

Tips voor: Hoe overleef ik thuiswerken? 
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Hallo allemaal, 

Ik heb hier een paar moppen en ra ra raadsels voor jullie om 

de verveling te boven te staan (verslaan). Geniet ervan. 

 

 

Ra-Ra-Raadsels 

 

Waarom zwemmen                          Wat knort harder 

haaien alleen in zout                         dan een varken? (2) 

water? (1) 

 

Waarom heeft                                              Hoe noem je een 

een olifant                                                 feetje die zich niet 

een slurf?(3)                                                  gewassen heeft? (4)                                                                                                                               

  

Wie rent er                                              Uit welke pet  

door de woestijn?(5)                                 komt muziek?(6) 

 
˙ʇǝdɯoɹʇ uǝǝ ˙6) 

 ɹǝdoןpuɐz uǝǝ ˙5) 

 (ǝqɹǝʞuıʇs ˙4ן 

 ʇɥɔoʞɹǝʌʇın uǝɹɐʍ sןǝʌɐus ǝp ʇɐpɯo ˙3) 

        suǝʞɹɐʌ ǝıɹp ˙2) 

 uǝzǝıu uǝʇǝoɯ ɹǝdǝd uɐʌ ǝz ʇɐpɯo ˙1) 

 

 

Moppen 

 

Wat krijg je als je lord omdraait? Drol en als je drol omdraait? Vieze handen! 

 

Twee koeien zitten in bad, zegt de een tegen de ander, mag ik het washandje? Zegt 

de ander, waarom? Zegt de een weer: ik krijg mijn vlekken er niet af. 

 

Er staan twee oenen voor een stoplicht, zegt de een tegen de ander: He het is 

groen, de ander, eh een kikker. 

 

Twee zakken friet/patat lopen over straat, zegt de een tegen de ander, he bah er zit 

mayo in je haar. 

 

Jan zegt tegen kees: Ik ben blij dat ik niet in China leef, zegt kees, waarom? Omdat 

ik geen chinees spreek, zegt jan dan. 

 

Er zitten twee oenen op een tandem, zegt de een tegen de ander: ik ga je inhalen! 

 

Twee vissen zitten in een kom, zegt de een tegen de ander: nu is het mijn beurt om 

bij het raampje te zitten! 

 

Roel, groep 8. 

Vergrap de verveling 
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Ben jij een trendsetter? Dan is dit artikel helemaal iets voor jou. Het gaat over 

dé thuisblijf-mode van het jaar; hierin lees je wat helemaal hip is als je thuis zit, of hoe 

je juist lekker jezelf kan zijn, zonder dat iemand denkt dat je je in het donker hebt 

aangekleed. En ook lees je hier welke haarstijlen in en uit zijn, voor jongens en voor 

meisjes natuurlijk      . 

 

Hip als je thuis zit 

Het zal je misschien verbazen, maar wat helemaal hip is als je thuis zit 

is..... 

Je pyjama! Of misschien wel die versleten hoodie met die bloemetjes 

erop die altijd zo lekker zat, maar die je echt niet meer aan kon doen 

naar school. Ik bedoel... dan zou toch iedereen denken dat je die van 

je oma aan moest doen!? Iets wat ik je echt zou afraden is dat mooie 

jurkje, of dat nette pak. Die kan je beter bewaren voor.... na de 

Corona crisis.  
 

Lekker jezelf zijn 

Zoals ik net al zei, kan je natuurlijk echt niet naar school in die oude 

versleten hoodie. 

Maar omdat alle scholen dicht zijn.... kan dat dus nu wel! 

Loop bijvoorbeeld lekker in dat Barbie T-shirt rond, of trek weer eens 

een keer die Cars broek aan, die je echt in jaren niet meer hebt 

aangetrokken, zelfs als die drie maten te klein is geworden.  

Alles kan! Niemand ziet je, want je zit toch bijna de hele dag thuis (wel 

een tip: als je naar buiten gaat doe dan wel even iets anders aan, 

want de kans is groot dat er iemand langsloopt die je kent). 

 

De beste haar stijlen 

En natuurlijk moet je ook wel de 

perfecte haarstijl hebben bij die coole kleding. 

Doe natuurlijk geen strakke knot in jullie haren meiden, maar 

laat je haar los of maak zo'n rommelige knot. En jongens, jullie 

zijn natuurlijk wel een beetje gek als je nu nog gel  

in je haar loopt te smeren. Laat het gewoon lekker hangen 

voor je ogen! En vind je dat vervelend? 

Doe dan gewoon een staartje in dat korte haar van je. Wat ik 

probeer te zeggen is: doe geen gel in je haar. 

Wist je dat gel best wel slecht is voor je haar?  

 

Dus dat zijn mijn adviezen en tips hoe je er helemaal hip uit 

kan zien tijdens de quarantaine.  

 

Door: JENNA.  
 

 

 

 

 

Alles over thuisblijfmode 
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Verveel je wel eens thuis? Ga dan sporten. Maar nu 

kun je niet buiten sporten verband met coronavirus. 

 

Ga dan thuis sporten. Je kan met je broer/zus of 

ouders sporten. Hier zijn 3 soorten sporten. 

   

1. Opdrukken 

Je kan er ook een wedstijd van maken zoals wie het 

meest kan opdrukken. 

 
2. Indoor basketbal 

Pak een kartonnen doos/mandje en rol een krant tot en bal. Probeer 

te mikken in het doos/mandje. Je kan er ook een wedstrijd van 

maken. 

 
3. Ballon-bal 

Blaas een ballon op. Probeer over te gooien zonder dat de ballon 

op de grond valt.  

 

Geschreven door Kabraiёlla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis sporten 
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Ik ga vandaag en artikel schrijven. Een artikel over wat ik mis aan school en wat juist 

helemaal niet.  

 

Eerst start ik met wat ik allemaal mis.  

Wat ik het meest mis, is mijn vriendinnen en 

mijn klasgenoten. Want thuis is veel minder 

leuk en thuis kan je je juf of meester je niet zo 

makkelijk helpen als je een vraag hebt. Maar 

wat ik echt jammer vind is dat ik nu in het 

laatste jaar van de basisschool zit, en 

daardoor allemaal laatste keren mis. Zoals de 

laatste keer 1 april, de paaslunch, een deel 

van de voorbereiding van de musical of de 

laatste keer pyjama dag (want ik denk als we 

weer naar school toegaan is het veel te warm 

om de hele dag in een bloedhete onesie te 

zitten) en nog veel meer. Gelukkig hebben wij 

ons kamp (werkweek) in het begin van het jaar al gehad. Hier zie je een foto. 

 

En nu de dingen wat ik juist niet mis of wat ik nu leuk vind. 

Als eerst: je zit nu alleen, daardoor ben je veel 

geconcentreerder aan het werk dan in de klas. Je kan zelf 

kiezen waar je je werk maakt (ik heb een keertje lekker 

gewerkt terwijl ik op de bank zat en op school kan dat 

niet). Online les is anders dan dat je in de klas doet en dat 

is ook wel eens leuk. De volgorde van de taken kun je zelf 

bepalen. (Bv: eerst rekenen en dan taal). En ik vind die 

vrolijke mailtjes van mijn juffen zo leuk (voor hun is het nu in 

deze tijd ook best zwaar, en daardoor vind ik het ook zo 

leuk dat ze het zo vrolijk maken).  

 

Ik hoop dat dit snel weer op school kan zijn, want ook al is 

school werk soms niet zo leuk, zeg ik : ’Ik wil weer naar 

school.’ 

 

Groetjes Marleen. 

 

Wat ik wel en niet mis 
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Woordzoeker Lente 
 

 


