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 BREAKING NEWS! 
 Posters verscheurd… 
 
Op het ABBS-Elzenhagen worden er posters verscheurd, grotendeels 
van de PSB. Sommige werden er zelfs afgehaald of gekreukeld! Dit is niet 
zomaar een artikel, maar een van de GROOTSTE nieuwtjes van onze 
school… Hieronder een interview met partijlid Nadia van de PSB: 
 

● Ben je geschrokken toen een van jullie posters werd verscheurd? 
‘Nou… de eerste keer dat ik het zag, was ook de eerste keer dat ze 
het hadden verscheurd. Toen ik het zag vond ik het niet leuk en 
ben meteen naar juf Stevie gegaan. Ze heeft overlegd met de 
andere leerkrachten, daar ben ik wel blij mee.’ 
 

● Wat vond je ervan toen er nog meer poster werden verscheurd? 
‘Ik vond het wel een beetje raar dat het meer posters van PSB 
waren dan van anderen, en ik kan het me al helemaal niet 
voorstellen dat mensen posters verscheuren, want dat is wel een 
beetje raar.’ 
 

            Een beetje? Ik vind zelf heel erg! Op naar de laatste vraag…   
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● Wie denk je wie de daders zijn? 

‘Ik kan me het echt niet voorstellen dat het kinderen uit mijn eigen 
klas zijn, maar het zou ook stom zijn als het iemand uit de andere 
klassen is. Maar als je ziet dat iemand het doet, meld het dan gelijk 
bij een leerkracht,WANT DIT MOET STOPPEN!!!’   
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zoals ik al zei zijn er ook posters van andere partijen afgehaald 
enz. 
bijvoorbeeld PZG en de PVO . 
Partijlid Nadia van de PSB denkt dat de posters zijn verscheurd 
door jaloezie. 
 

                                         Wie dit doet, stop ermee!!!! 
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      Stem! 
 
                     Wil je stemmen? Hier is informatie. 
 
Er zijn zes partijen waar je op kunt stemmen.  Hier zie je alle partijen: 
 

● PVO 
● PZG 
● PSB 
● Natuurlijk Onderwijs 
● ZOVI 
● PVDN 

 
Op deze tijden kun je stemmen: 
 
Op dinsdag 9 april  om 8:15 - 8:45 & 14:30 - 15:00. 
Op woensdag 10 april om 8:15 - 8:45 & 12:15 - 12:45. 
Op donderdag 11 april om 8:15 - 8:45 & 14:30 - 15:00. 
En op vrijdag 12 april om 8:15 - 8:45 & 14:30 - 15:00. 
 
Je mag maar één keer stemmen, en het slotdebat vindt plaats op 
maandagmiddag 8 april. Daar krijg je te horen waar alle partijen  
voor staan! 
Het vindt plaats in de centrale hal (Meester Wimplein) vanaf 13:00. 
 
                                                Dus kom snel!!! 
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                                Political Games 
REBUS: 

  +   +  = 
   -cijfer                        -ur                                     d=t 
 

WOORDZOEKER: 

  p     t    n    i    e     u    w    s 
   o    a    x     g    r    z     v      a 
   l     b    r    ë    e     n     k    t 
   i     e    f    t    y    q    o    s 
   t     d    e    n    i    t    d    a 
    i     l    h    k    c    j    s    n 
   e    r    e    c    l    a    m    e 
   k    n    e     m    m    e    t    s 

   



Woorden die je moet zoeken: 
partij             reclame   
zetel               nieuws 
debat             senasta 
stemmen     politiek 
 
 
 
   
                                                   ADVERTENTIE 
 

     
k i e s  v o o r  d o e n ! 
 

 
 
door team SeNaSta (Nadia & Serafina, 7A)   
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  SeNaStaKleurplaat! 
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Wil je een interview van jezelf in de interviewrubriek van Krant SeNaSta?  Loop dan even 
naar  groep 7A en vraag naar Serafina & Nadia!  (Mag ook tijdens pauze) 

   


