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Social media
Door Sanmy

Wil je weten hoe je veilig blijft op social
media? Bijv. Tik tok , Instagram en
Snapchat. En wil je leuke weetjes leren
over social media? Blijf doorlezen<3
Hoe blijf je veilig op social media?
De meeste kinderen op deze school
zitten wel op social media of hebben een

Interview met Saffae Douiri
Door Deshea

Hoe is het om redacteur te zijn?
Ik vind het wel leuk om redacteur
te zijn, maar soms is het niet leuk
om redacteur te zijn en soms heb
ik van die momenten dat ik geen
redacteur wil zijn.

zus of broer die op social media zitten.

Waarom wil je soms geen
- Tip 1 : Een privé account is heel
handig om te hebben. Zo kan niemand
weten wie je bent. Alleen de mensen
die toegang hebben tot jouw pagina.

redacteur zijn?

- Tip 2 : Ouders koppelen aan jouw
account. Het is heel handig om je
ouders je account informatie te geven.
Zo kunnen ze in de gaten houden met
wie je appt en wat je plaatst.

geven op de vragen van andere

- Tip 3 : Als je een privé account hebt,
ga dan niet zomaar mensen accepteren
voor toegang tot jouw pagina. Alleen
mensen die je kent, bijv. familie,
vrienden, klasgenoten of gewoon
mensen die je in het echt kent.

Ja een krant in elkaar zetten is

Omdat ik echt teveel aan mijn
hoofd heb en dan is het wel heel
echt moeilijk om antwoorden te
mensen.
Vind je het leuk om een krant te
maken?
leuk en ook om de fouten te
corrigeren en plaatjes toe te
voegen.
Denk je dat de krant een succes

- Tip 4 : Hou rekening met wat je
plaatst. Bijv. geen foto’s van vrienden of
familieleden die niet op social media
mogen/willen of adressen etc.
- Tip 5 : Klik niet zomaar op links van
mensen die je niet kent. Ze kunnen
daardoor je adres of iets persoonlijks
achterhalen. Dus klik niet op links van
vreemde mensen.

wordt?
Ja , want ik hoor mensen zeggen:
‘Wat een leuke krant’ en ‘Goed
gedaan,’ dus ik denk het wel.
Wanneer is de redactie
begonnen?
De redactie is begonnen op 16
oktober 2020.
Vind je het leuk om andere
mensen te helpen?
Ja, ik vind dat leuk.

Lezen… saai… NEE… NIEt WAAr!
Heyyy, ik ben Leila, en vandaag ga ik
je vertellen “waarom lezen zo
belangrijk is”, lees verder!
*Waarom het belangrijk is.*
Lezen is belangrijk voor je, omdat je
daardoor kan voelen wat andere
mensen voelen, je kan ook wat
slimmer worden, je wordt er ook
empathisch(er) van en je blijft vrolijk.
(empathisch is dat je een soort van
kan voelen wat een ander voelt). Wie
wilt er nou niet slim worden? En wie
wilt er nou niet altijd vrolijk blijven?
Ik denk iedereen wel….
Wist je dat er psychologen bestaan die
veel onderzoek doen over hersenen?
Dat zijn mensen die veel lezen en
andere dingen over je hersenen weten.
Als je intelligent wilt worden, dan zal ik
vooral gaan lezen!!
Wist je dat kinderen die veel lezen een
grotere kans hebben in het onder
controle hebben van hun emoties? En
daarmee heb je weer minder kans om in
de jeugdcriminaliteit te komen.
Dus nogmaals: Ga lezen!!! Je wordt er
slimmer en empathischer van en je
emoties krijg je beter onder controle.
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Hoe maak je chocolade koekjes ?
Ingrediënten
-130 gram boter [kamertemperatuur]
-190 gram bruine suiker
-1 vanillestok
-1 ei [losgekoppeld]
-1 eetlepel melk
-220 gram bloem
-1 theelepel bakpoeder
-250 gram pure chocolade
Bereiding
1. Snijd de malse boter in kleine
blokjes en meng ze met
de suiker door elkaar. Dat kan je
doen met een mixer
of lepel. Snij de vanillestok in twee.
Schraap er de zaadjes
uit en meng deze onder het
mengsel. Voeg al kloppend
het ei toe. Roer de melk erdoor. Zeef
de bloem en het bakpoeder samen
en meng het dan onder het beslag.
Meng de chocolade stukjes door.
2.Verwarm de oven op 180 celsius.
Bedek een bakplaat met boterpapier.
Leg afgestreken lepels deeg op het
bakpapier. Laat voldoende afstand
tussen de koekjes. Druk ze met een
vork een beetje plat en bak
ze vervolgens 20 minuten in de oven
op 180 graden tot ze goudgeel zijn.
Laat ze afkoelen.
https://koken.vtm.be/met-meus-en-vo
rk/recept/american-cookies?referrer=
https%3A%2F%2Fwww.google.com
%2F
van Elliah

GOTD
(Grej Of The Day)
De Grej Of The day is een les waarbij
we meer leren over de wereld
(wereldoriëntatie). Het houdt in dat we
nieuwe dingen leren zoals: “het
Terracottaleger.” In die les hebben we
informatie gekregen over het
Terracottaleger. Één keer in de week
krijgen we een les over GOTD.
Het doel van de Grej Of The Day is:
“Om onze wereldoriëntatie uit te
breiden.”
Een kijkje in de les.
Als eerst krijgen we een raadsel mee
naar huis. Dan kunnen
we het internet doorzoeken tot we het
antwoord hebben gevonden. De
volgende dag krijgen we een les over het
onderwerp. Elke keer is het een ander
leuk onderwerp. De les zelf biedt veel
informatie. Het is belangrijk dat we deze
lessen krijgen, want zo leren we steeds
meer over de wereld.
Het ontstaan van GOTD.
Grej Of The Day is ontstaan in 2009 en
is bedacht door Micael Hermansson.
Wist je dat GOTD is ontstaan in
Zweden? Micael Hermansson kwam op
dit idee, omdat hij zijn klas niet
geïnteresseerd kreeg over de wereld.
Wat ook leuk is om te weten: “GOTD
bestaat nog maar heel kort in
Nederland.”
Heeft u nog vragen en/of feedback?
Mail dan naar 58154@floresonderwijs.nl
of naar 58492@floresonderwijs.nl

Makers: Saffae en Leila uit groep 7B,
Amira en Caitlin uit groep 6 van de
Monchyschool

Bijles
Meester Frank en juf Monique geven
bijles. Juf monique geeft de
onderbouw les en meester Frank de
bovenbouw. Ik heb meester Frank en
ik vind het altijd leuk met hem.
Iedereen vindt hem ook leuk. Juf
Monique geeft ook met de
bovenbouw aan de kleuters bouw. Ik
heb meester Frank een aantal
vragen gesteld.
Vind je het leuk om les te geven?
Ja, heel leuk.
Welke lessen geef je?
Alle lessen, vroeger ook muziek en
gymnastiek.
Welke les vind je het leukst?
Rekenles.
Waarom doe je dit werk?
Omdat ik het heel leuk vind om met
kinderen te werken en altijd kinderen
wil helpen.
Van Hailey

