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                                                           The Nile Edition 

     Op weg naar de   
      afsluiting van   
           het jaar… 
We zijn alweer klaar met het thema “De Nijl”, gisteren was de afsluiting 
ervan. Twee weken geleden zijn we ook naar het Allard Pierson Museum 
geweest. We kregen op school een blad met allemaal vragen erop, 
waarvan je de antwoorden kon vinden in het museum. In één kamer 
waren er zelfs echte mummies te zien! Dat was eerlijk gezegd wel een 
beetje eng, Er lagen 2 mensen en er waren ook 4 gemummificeerde 
dieren! Een week geleden was trouwens de doorschuifochtend, en na 
school van half 3 tot half 5 de eindpicknick. Overmorgen is de 
zomervakantie bijna aangebroken, want die vrijdag is het 
speelgoedochtend en om 12:00 is het... VAKANTIE!!!!!!!!   
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               Laatste krant! 
 
Ja ja, je leest het goed - dit is alweer de laatste krant van het schooljaar! 
Eigenlijk hoort dit de zesde krant te zijn, omdat we een keer te laat 
waren en beloofd hadden om die krant in te halen, maar die week 
daarna lukte het niet echt omdat het 2 keer studiedag was en nog een 
paar dingen (die ik ben vergeten), maar we hebben die krant nog steeds 
niet ingehaald waardoor dit nu de 5e krant is. Om het goed te maken dat 
er zo lang geen krant was en we geen tijd meer hebben voor een 
interview, hebben we een “Game Edition” gemaakt. Het is ook erg leuk 
om het schooljaar ermee af te sluiten, want er staan allemaal spelletjes 
in en moppen & raadsels! De laatste dag van dit mooie schooljaar 
hoeven jullie je dus niet te vervelen!😇😃 
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                                                             Niley Games 
Rebus 

+ = 
     -kasteel                        w=st 
 

  z    o    e    k    d    z    y    z  
   v    a    k    a     n    t    i    e 
  x    w    n    o    a    v    u    e 
  t    s    z    d    r    r    q    p 

  o     n    m     l    t    k     j    i 
   h    g    f    e    s    d    c    b 

Woorden die je moet zoeken: 
zoek                  zon 
vakantie        zee 
strand             zand 
door team SeNaSta (Nadia & Serafina, 7A) 
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   SeNaStaKleurplaat! 
Wil je een interview van jezelf in de interviewrubriek van Krant SeNaSta?  Loop dan even 

naar groep 7A en vraag dan naar Serafina & Nadia! (Mag ook tijdens pauze) 
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