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Hallo allemaal,

Dit is onze eerste 100% 8B krant.
We hebben inzendingen gekregen uit de hele 
klas. We hebben er hard voor gewerkt maar 
hier is ie dan de 100% 8B krant!!!
We hopen dat je er erg van zult lachen en er 
erg naar uit kijkt naar de volgende krant.

Veel leesplezier

                                                         De redactie
                                                                             
                                                                                                    Gerdien & Janneke



Ik drink het uit een glas.

Dan ben ik in mijn sas.

Het is goed voor elk.

Ja, ik drink melk.

                                                     Van Sam & Sebastiaan
Dat komt uit een koe.

Die zegt wel eens boe.

Dan zeg ik schrik.

En dan ben ik af van de hik.

Zon, zee en strand, ik ben hier en een warm land.
lekker zwemmen in de zee, oh… hier ben ik zo blij mee.
dit is het einde van dit gedicht, de zee is nog steeds in zicht

               Van Iris

10 Tips te doen als je je verveelt                                                            Van Joanne & Jorien
1. Buiten spelen                            6. Lezen                     
2. Naar vriend of vriendin toe       7. Een vriendin opbellen 
3. Knutselen/met de lego              8. Achter de computer
4. Spelletje doen                           9.  Huiswerk maken /toets leren 
5. Schrijven/tekenen                     10. Opruimen (kamer)

Wist je dat...

★ Een buschauffeur gemiddeld 15250 keer toeterd in zijn leven?
★ Je hart pompt 8000 liter bloed per dag?

                                                                                                         Van Justin v. P.
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Mijn kleine olifant.
Schattig en lief.
Een echte hartendief.

Stampend door de plas.                               Van Tessa
Ja dat beestje is in zijn sas.
Mijn kleine olifant.
O, zo plezant.
Mijn lieve kleine olifant.

Stelling:

Zelf een gymles bedenken of door een gymleraar bedacht???
Zelf een gymles bedenken:                                             96 %
Door een gymmeester bedacht:        4 %

1. Op woensdag middag gingen Sanne, Britt, Stijn en Abel 
naar het schoolplein en toen ze weer weg wouden gaan zat 
Abels sleutel in zijn fiets vast. De slimmerik had hem 
afgebroken nice done Abel.

2. Op maandagmiddag gingen we naar gym en de jongens 
waren aan het klooien. Ariën vond het blijkbaar niet leuk en 
gooide de trui van thomas onder de douche. Na de gymles 
kwamen we terug en de douches waren aan gegaan en de 
trui was helemaal doorweekt 

            
                 Van Sanne, Joanne, Britt, Stijn, Valentijn & AriënB
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Hoe maak je een lekkere vissoep klaar?
Hoe begint een Nederlands omelet?
Waarom is alle honing uit de Belgische supermarkt gehaald?
Wat krijg je als je een giraf met een rottweiler kruist?
Waarom loopt een schaap moeilijk?
Wie is dronken en loopt door het bos?

Antwoorden:
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Door een aquarium op een zacht vuurtje te zetten
Men leent twee eieren
Er zat een bijsmaakt aan
Een waakhond voor flatbewoners
Omdat ij vroeger lam was
Paulus de wodkabouter
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Teken hier je eigen ‘Drollie Strip’



Vissen: I

Op vakantie: II

Voetballen: II

Zwemmen: XX

Gamen: I

Camping: V

Shoppen: II

Chillen: II


