
 
 
 

                                                          Krant 

 * 

                                      The Nile Edition 2.0   

         Thema nu   
          officiëel!  
WIJ… ZIJN… BEGONNEN… MET… … … HET NIEUWE THEMA!! Hoe? Door 
opdrachten te doen natuurlijk, een piramide vouwen bijvoorbeeld, waar we 
onderzoeksvragen op moeten schrijven, of Toetanchamon* tekenen. 
Natuurlijk gaan we nog veel meer doen en dan hebben we het over groep 7, 
want groep 8 doet niet mee (dat las je natuurlijk in de vorige krant).  

                                                     
Toetanchamon was een bekende farao in het oude Egypte. Dit is het 
grafmasker van Toetanchamon, dat wij een paar weken geleden moesten 
tekenen. Toetanchamon was een bekende farao in het oude Egypte. Je mocht 
zelf de kleuren kiezen die je wilde gebruiken. 
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  INTERVIEW MET… 
                      Max! 
 
Naam:  Max Niklas de Lange 
Leeftijd: 10 jaar 
Geboortedatum:  24-07-2008 
Lievelingskleur: Lichtgroen 
   
 

● Wat is je favoriete eten? 
‘Wraps, ehm... ehm, eh, ik vind het lekker smaken en eh, vooral met 
gesmolten kaas en eh chilivulling.’ (Max valt van de wip.) 

● Wie is je beste vriend(in)? 
‘Ide, hij heeft de zelfde hobby’s, houdt ook van tekenen en eh doet aardig 
tegen mij.’ 

● Wat zijn je hobby’s? 
‘Heel veel vooral ehmm buiten spelen, legoën en tekenen en eh knutselen 
en dat zijn mijn grootste hobby’s. En ehh op vakantie gaan!!’ 

● Wat is voor jou de belangrijkste app op je telefoon? 
‘Ik heb geen telefoon, maar op eh (tablet) is ‘t eh Google en anders 
gewoon internet.’ 

● Wat is je leukste herinnering? 
‘Dat ik op vakantie was in Tregastel* en in de Moezel.’ (Max, de Moezel is 
een rivier!!!😉) 

● Wie is je lievelingsleerkracht op het ABBS-Elzenhagen? 
‘Meester Philip ehhhhmmm ik vind hem heel aardig.’ 

● Wat is je lievelingsliedje?  
‘Ik weet het niet… ehh… ik vind veel liedjes leuk, maar ik houd niet van 
rapmuziek. Ik luister altijd naar de radio, en daar komen veel leuke 
liedjes op.’ 
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    DANKJEWEL VOOR HET INTERVIEW!!! 

 
                                     *Strand in Tregastel!! 
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   De speeltuin wordt   
      verwoest!!😮😣  
 
SPEELTUIN IN NOOD!!! De speeltuin wordt verwoest door kinderen van onze 
eigen school!! De kinderen die dat doen zijn nogal eigenwijs en willen helaas 
niet stoppen… Hieronder een dialoog (dat écht is gebeurd!!!!). 
 
De kinderen halen stokken, halen de stenen van de glijbaantrap weg en 
bouwen zo een “rijk”. 
Team SeNaSta: ‘Stop daar eens mee, dit is van de natuur en NIET van jullie!’ 
Kinderen: ‘Nee, dit is ONS rijk, en jullie mogen er NIET doorheen!’ 
Team SeNaSta: ‘Nee, de speeltuin is van de gemeente en de school en eigenlijk 
van iedereen!’ 
De gewapende kinderen bedreigen ons met hun stokken en roepen ‘Ga weg, 
NUUUUUU!!!!! Dit is ONS rijk!!’ 
Kinderen: ‘Oké, jullie mogen er doorheen maar op één voorwaarde: jullie 
mogen NIETS pakken of aanraken!!!!!!!!’ 
De kinderen bedreigen ons opnieuw. 
Team SeNaSta: ‘Dit is ook van ons, want wij zitten ook op deze school.’ 
Kinderen: ‘NEHEEE, we zeiden toch dat het óns rijk is??!’ 
Team SeNaSta (nogal geïrriteerd): ‘OkÉ!!!!!!’ 
Team SeNaSta loopt geërgerd weg. 
Dit gebeurde ook met 2 andere kinderen die de stokken uit de heg bij de sloot 
weghaalden, maar toen hadden we juf Stevie (uit Political Edition 2.0) erbij 
gehaald en die loste het uiteindelijk op. 
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                             Niley Games 
 
    Rebus 

+  + + E = 

                - zza                                       - a                                     - k   - n   

 
Doolhof 
Oh nee!!! De farao is zijn goud kwijt! 
Help jij hem zijn goud te vinden? 
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         Se Na StaK le u r plaat! 
Wil je een interview van jezelf in de interviewrubriek van van Krant SeNaSta? Loop dan even  
naar groep 7A en vraag dan naar Serafina & Nadia! (Mag ook tijdens pauze) 

 
*Volgende week komt onze volgende krant uit, omdat we vorige week nog 
moeten inhalen (toen kwam er geen krant uit), dat jullie niet denken “waarom 
hebben we opeens een SeNaSta” of “waarom hadden we vorige week geen 
krant??”. 
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