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Voor jullie ligt de eerste editie
van ‘de Monchy’. Wij, van de
redactie zijn hier supertrots op.
Ons doel is om de kinderen van
de Monchy meer plezier te geven
met lezen.
Veel leesplezier!

『De redactie』Door Anissa
Wat is de redactie? : Een
groep die de inhoud van een
blad samenstelt. Bijv.
artikelen samenvoegen, zodat
het een krant wordt.
Startdatum: 16 oktober 2020
Wie zit er in de redactie?
Eindredacteur: Saffae
Redacteur: Hamza
Verslaggevers: Djahmany,
Leila, Sanmy en Anissa.
Recepten schrijver: Deshea
Camera: Omar
Wat doen we in de redactie?
We overleggen over:
artikelen, verslagen en over
de rollen van de mensen in de
redactie. We houden ook
vergaderingen over onze
artikelen en onderwerpen en
Saffae plant de vergaderingen.
Uiteindelijk maakt iedere
verslaggever een artikel en die
worden door Saffae en Hamza
gecontroleerd en
samengevoegd in ‘de
Monchy’.

Interview met Juf Mariken
Verslaggever: Sanmy
Wat is het belangrijkste doel
dat u wilt behalen?
’Hogere resultaten bij
begrijpend lezen, want
afgelopen jaar gingen de juffen
meer focussen op rekenen en
spelling. Met spelling gaat het
nu wel goed, dus dat kunnen
we nu een beetje los laten ook
hetzelfde met rekenen. Dit jaar
gaan we echt focussen op
begrijpend lezen, omdat het
belangrijk is om de
tekst/verhaal te begrijpen.’
Hoe was het om directeur te
worden van onze school?
‘Het is zeker leuk! Ik begon
eigenlijk 2 jaar geleden, maar
ik dacht eigenlijk dat ik maar
voor even hier zou blijven en
dan weg gaan, maar Juf Hetty
wilde toch juf worden. Dus
bleef ik hier maar! Ik vind mijn
baan echt heel leuk!’
Komen er meer
VSD-activiteiten?
‘Ik denk het niet, want er zijn al
best wel veel activiteiten. Na
de kerstvakantie komt er wel
een nieuwe progamma met
nieuwe activiteiten.’
Bent u van plan om nog
meer nieuwe vakken te laten
komen? (zoals muziek)?
‘Eigenlijk niet, want dan is er
geen tijd voor de andere

vakken zoals (rekenen,
spelling en taal) en we hebben
ook al Engels voor de
bovenbouw. Ik vind het nu wel
genoeg.’
Waarom heeft u de
kinderraad bedacht?
‘Ik vind het belangrijk dat de
kinderen ook een beetje
meedenken. En ik vind praten
met kinderen ook heel erg
leuk.’
Wat doet u eigenlijk op het
kantoor?
‘Ik doe heel veel dingen in het
kantoor. Ik heb ook veel
gesprekken met Juf Linette
hier en ook met mensen van
andere scholen, soms heb ik
ook gesprekken met ouders en
ook mensen van de Spil. Ik zit
ook vaak achter de computer.
En ik bel met heel veel
mensen. Ook als het niet goed
gaat met kinderen praat ik met
hun hier in het kantoor. En hier
komt ook de kinderraad te
zitten.’
Gaan feestdagen door
vanwege corona?
‘Ik moet natuurlijk overleggen
bijv. met andere mensen van
andere organisaties. Na de
bespreking overleg ik het altijd
met mijn team (de juffen). We
vieren nog wel de feestdagen,
maar dan anders dan andere
jaren.’

😂
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｡･:*˚:✧｡ de bouw ｡･:*˚:✧｡
Door Djahmany
✧｡Wat is Bouw?

Je begint met een
Chromebook. Dan start je de
programma “bouw” op. Dan
druk je op de les. Ze hebben
daar leerzame spelletjes en
elke keer als ze klaar zijn met
de les dan krijgen ze een
sticker.) En het begint ook
steeds moeilijker te worden
maar als ze een fout hebben
begint er een spelletje
(Leerzaam) die dan wat
makkelijker is die ze dan ook
beter begrijpen.

Hiphop door Leila
Wat is hiphop?
Hiphop is een dansstijl voor
kinderen en volwassenen.
Wie is de hiphop leraar?
Johannes.
Wie organiseert hiphop?
Mary.
Waar is hiphop?
In de Spil.
Wanneer is hiphop?
Elke dinsdag, na schooltijd,
50 minuten.
Hiphop is nu afgerond.
Hopelijk komt het volgend
schooljaar terug.

✧｡Welke groepen doen er

Het speciale recept van de redactie.

mee?

Voorgerecht voor 4 personen
Ingrediënten
1 ui
2 aardappelen
1 tomaat
1/4 komkommer
1/2 el olijfolie
2 kippenbouillonblokjes
150 g pindakaas naturel
1/2 tl cayennepeper
1 bakje taugé
1 liter water
zout

Bouw is een programma die
kinderen helpt met lezen. Ze
hebben dan extra les erin.
✧｡Hoe helpt de bouw?

Groep 3 en 4 doen mee,
omdat ze net zijn begonnen
met lezen/schrijven en de
letters uitspreken of omdat ze
moeite hebben met lezen.
✧｡ Wie begeleidt de
kinderen?
Groep 7&8: Djahmany, Saffae
Elliah Sidra en Damian
✧｡ Op welke dagen zijn dat?
Dinsdag in de ochtend

Bereiden
Stap 1: Pel de ui en snij ‘m heel
klein. Schil de aardappelen en
snij ze in kleine blokjes.
Stap 2 : Snij de tomaat
doormidden en haal de pitjes
eruit met een lepel. Snij de
tomaat in kleine stukjes.
Stap 3: Snij de komkommer in
dunne, lange stukjes.
Stap 4 : Verhit de olijfolie in een
pan. Doe de ui en
aardappelblokjes erbij en roer 2
minuten. Giet er dan 1 liter water
bij en wacht tot het kookt.
Stap 5: Doe de bouillonblokjes
erin en zet het vuur lager. Prik na
10 minuten met een vork in de
aardappelblokjes. Als ze zacht
zijn, doe je de pindakaas erbij.
Stap 6: Roer net zo lang tot alle
pindakaas is opgelost. Roer
daarna de tomaat erdoor. Strooi
er een klein beetje zout en
cayennepeper bij. Nu heb je de
soep.
Stap 7: Zet een andere pan met
1 liter water op het vuur, net
zolang tot het kookt.
Stap 8: Doe de taugé in een zeef.
Giet het kokende water erover.
Doe de soep in kommen en
versier ‘m met de stukjes

De Monchy
8 januari 2021
komkommer en de taugé. Tip! De
soep is lekker met grote stukken
Turks brood (dat is van dat grote
ronde, platte brood). Bron:
Allerhande 2 2013, via
www.ah.nl/allerhandekids

