Krant
Japanish Edition


...and a happy
NEW NEWSPAPER!!
:)
(year)
Het nieuwe jaar is aangebroken: 2020 !!! Voor de zevende groepers onder
ons: deze krant is waarschijnlijk nieuw voor jullie. Nieuw jaar, nieuwe
kansen en blijkbaar dus ook een nieuwe krant! Krant SeNaSta is de
themakrant voor groep 7 en 8 en zal ook over school gaan. Elke editie
heeft een interview en zoals echte kranten ook hebben, hebben wij ook
altijd een puzzelbladzijde (zelf gemaakt) en een kawaii-tekenbladzijde.
Onze krant komt ook altijd op de schoolwebsite, dus kun je hem
eventueel nog thuis lezen (of met je ouders misschien). Elke 3 weken is er
weer een nieuwe!! Maaaaar, onze boodschap voor op de voorpagina is:
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BFF-INTERVIEW MET...

Miene & Eline!
Naam: Miene van der Eerden
Leeftijd: 11 jaar
Geboortedatum: 12-8-2008
Favoriete kleur: Blauw

Naam: Eline Thijssen
Leeftijd: 11 jaar
Geboortedatum: 12-7-2008
Favoriete kleur: Blauw

(Een BFF-Interview is dat we vragen stellen aan twee mensen (BFF’s) die
ze over elkaar moeten beantwoorden. Een soort van quiz dus!)
VRAAG VOOR ELINE: Wat is Mienes favoriete eten?
Eline: ‘ Ehh… sushi??’
Miene: ‘Ja!’
Punt voor Eline!
Eline: ´Sushi is ook mijn lievelingseten!
VRAAG VOOR MIENE: Wat zou Eline nooit doen in haar hele leven?
Miene: ‘Zelfmoord plegen denk ik!!’
Eline: ‘Ja eh - ja, dat zou ik echt nooit doen!!!’
Punt voor Miene!
VRAAG VOOR ELINE: Wat vindt Miene echt SUPERirritant?
Eline: ’Laat me nadenken, heel effe denken… maar ze vindt heel veel
irritant… als je met een vriendin bent en je zusje bent, maar nee toch
niet ohhhh..’
Miene: ‘Het isss fout!! Maar wel dichtbij!!! Wil je weten wat het was? Als
mijn zusje zielig gaat doen als er niks is.’
Eline: ‘OH JAAAAAAA.. jajaja.’
Geen punt voor Eline!
VRAAG VOOR MIENE: Wie is Elines lievelingsleerkracht op
ABBS-Elzenhagen?
Miene: ‘Dat weet ik, dat weet ik dat weet ik weet ik weet ik…!!!!! Juf Stevie
toch?!’
Eline: ‘Maar die zit niet meer op deze school! Maar oké ik tel het mee.’

Punt voor Miene!
VRAAG VOOR ELINE: Wat is voor Miene de ‘belangrijkste app’ ?
Eline: ‘ Hmm ik twijfel. OH NEE NU KOMT HET DAAR NU ECHT ZO TE
STAAN!! *lacht* Insta?’
Miene: ‘Ja, dat is goed!!’
Punt voor Eline!
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VRAAG VOOR MIENE: Wat is het leukste wat jullie samen hebben gedaan
(volgens Eline)?
Miene: ‘DISNEYLAND PARIJS
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’
Eline: ‘ JAAAAAAAAAA!!!’
Punt voor MIene!
EINDSTAND
Miene: 3 Eline: 2
Miene heeft gewonnen, GEFELICITEERD!!!!!

DANKJULLIEWEL VOOR HET INTERVIEW!!!
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Kawaii tekenen!

PRIJSVRAAG!
Er komt een kleine prijsvraag aan! Teken de kom met noedels zo mooi
als je kan na, en wie weet win jij een pakje YumYum Noedels! :) Vergeet
niet je naam er leesbaar en duidelijk op te zetten.
Afleveren bij Serafina en Nadia, 8A
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Japanish Games


Rebus

+
-ltana

=
jaal=hi

Sudoku

door team SeNaSta (Nadia & Serafina, 8A)
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SeNaStaKleurplaat!

Wil jij geïnterviewd worden in Krant SeNaSta? Vraag het aan je leerkracht, loop dan even
naar groep 8A en vraag naar Serafina & Nadia! (Mag ook tijdens pauze)
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