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                                    Political Edition 

  Wat is de uitslag? 

De winnende partij is geworden…PZG!(gefeliciteerd PZG) 

Het was een erg spannende verkiezing! Dit is de uitslag geworden: 
49 stemmen : 1,62 = 30 zetels - PZG -    Partij Zorg & Groen 

47 stemmen : 1,62 = 29 zetels - PVO -    Partij Veiligheid & Onderwijs 

44 stemmen : 1,62 = 27 zetels - NO   -    Natuurlijk Onderwijs 

35 stemmen : 1,62 = 22 zetels - ZOVI -    Zorg & Onderwijs voor iedereen (waarvan 1 restzetel) 

34 stemmen : 1,62 = 21 zetels - PVDN - Partij van Dieren en Natuur          (waarvan 1 restzetel) 

34 stemmen : 1,62 = 21 zetels - PSB -     Partij Sport & Bewegen                (waarvan 1 restzetel) 

Eigenlijk is iedereen de winnaar, want we hebben allemaal ons best 

gedaan! Serafina zit zelf in PZG en is heel blij. Ze had dit eerlijk gezegd 

niet zien aankomen!   

   
 
 
                                                                                                                                                               1 

 



 

  INTERVIEW MET… 
                Juf Stevie! 
 
Naam: Stevie van Buuren 
Leeftijd: 30 jaar 
Geboortedatum: 19-12-1988 
Lievelingskleur: Groen 
 

● Wat is je favoriete eten?  
            ‘Spinazietaart! Omdat er van alles in zit en vooral heel veel kaas!!’ 
 

● Wie is je beste vriend(in)?  
            ‘Ik heb natuurlijk wel drie beste vriendinnen, maar als het echt een   
             VRIEND moet zijn, dan is het wel Mark.’ 
 

● Wat zijn je hobby‘s?  
             ‘Handbal, schilderen, Netflixen en binnenkort klussen*.’ 

 
● Wat is voor jou de belangrijkste app op je telefoon?  

            ‘Even kijken… o ja, WhatsApp!’ 
 

● Wat is je leukste herinnering? 
            ‘Mm… aan school is mijn leukste herinnering, ja, dat ik met  
             meester Victor op kamp ging!’ 
 

● Wie is je lievelingsleerkracht op het ABBS-Elzenhagen?  
            ‘Dan zou ik zeggen meester Victor, en dat is niet omdat hij naast 
me   
             staat! 
 
             Oké, we gaan zo naar de volgende vraag als Serafina klaar is met  
             schrijven… 
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      ‘Is het een spannende vraag?’   
 
      Niet per sé. 
 
      ‘Leuke vraag?’ 
 
      Ja! 
  

● Wat is je lievelingsliedje? 
            ‘Ach, DAAR VRAAG JE ME WAT! Symfony van Zara Larsson!’ 

 
   DANKJEWEL VOOR HET INTERVIEW!!! 
 
*Stevie gaat binnenkort verhuizen, vandaar dat! 
 

←Juf Stevie! 
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Verslag slotdebat 
 
Het slotdebat duurde erg lang, maar ja, wat verwacht je anders van drie 
debatten, zeven speeches (van de partijleiders en van juf Saskia) en nog 
een korte inleiding van meester Anno?! Er werd ook aan het einde 
gevraagd met wie de partijleiders wilden samenwerken en welk idee ze 
zouden laten vallen als ze er ÉÉN MOESTEN laten vallen. Wij vonden 
allebei dat de PVO de meest overtuigende partij was, de argumenten 
waren heel sterk en partijleider Mia stond ook heel stevig in haar 
schoenen! Alle partijleiders gingen goed op elkaar in, het was erg leuk 
om naar te kijken (ook al was het er super benauwd)! We kregen 
allemaal een stemkaart, met aan de ene kant rood en de andere groen. 
Als je voor was, moest je de groene kant naar voren doen en als je tegen 
was moest je dat met de rode kant doen en omhoog houden.  

 
Er waren 2 mannen van het “Stichting Nederlands Debat 
Instituut”(SNDI) die hielpen met het debat; één gaf aan hoeveel tijd de 
kinderen hadden (dus als het kind nog een halve minuut of 10 sec. voor 
de speech had, dan maakte de meneer een gebaar met zijn hand en als 
de tijd om was, dan drukte hij op een belletje) en de ander presenteerde 
het debat. Sommige kinderen vonden het saai en andere leuk of 
interessant, dus laten we zeggen: het was een geslaagd debat! 
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                                   Political Games 
Doolhof 
Help Mark Rutte naar de sloot! 

 
Rebus 

+ = 
   -chocolade  -ep   
 
 
 

   

 
door team SeNaSta (Nadia & Serafina, 7A) 
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         Se Na StaK le u r plaat! 
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)  
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