
’t Heuvels 
Crea –  krantje 

 
Maandag, 8 oktober 2012 
 
 
 

 

 

Dit krantje werd volledig samengesteld door de leerlingen! 

Wij wensen je veel plezier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 



De crea-namiddag 1 

 

Maandag 8 oktober 2012 was het crea-namiddag. 
 
Wat vinden jullie van beweging? 
We vinden beweging super leuk! 
 
Wat vinden jullie van de begeleiding? 
De begeleiding is SUPER leuk! 
 
Hadden jullie misschien liever iets anders gedaan? 
Muziek maar beweging is ook leuk. 
 
Wat vinden jullie van de groep? 
We vinden de groep super leuk. 
 
Zijn jullie al moe? 
NEE of misschien een heel klein beetje? NEE 
 

 

 

 



 

De crea-namiddag 2 

 
Op 8 oktober was er op onze school een herfstcrea. 
 
We gingen kijken naar het eerste, tweede en derde leerjaar 
die werkten rond ‘beeld’. Anderen werkten bijvoorbeeld rond 
dans. 
 
Maar het eerste, tweede en derde was rond de herfst bezig. 
We hebben Lise van het eerste leerjaar geïnterviewd. 
 
Lise vond werken rond beeld zeer leuk van de crea-dag.  
 
Ze vond de leerkracht die haar beeld gaf ook zeer leuk. 

 

   
 

 

 

 

 



De crea-namiddag 3 

 

Het was vandaag  creadag. 
Wij interviewden Maties van 1b 
Dit waren onze vragen: 
 

- Wat waren jullie aan het doen ?  
Antwoord: We waren een spelletje aan het spelen. 
 

- Vond je het leuk ? 
Antwoord: Ja, ik vond het heel leuk. 
 

- Welke juf hadden jullie? 
Antwoord: Wij hadden juffrouw Elly. 
 

Hij had veel plezier dat zagen wij ook 
 
  BRIAN,JEROEN,TIJS  
 
 
Het was leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raadsels 
 
1.De overeenkomst tussen een man en een kop koffie= 
 
2.het is wit en leeft in een woestijn=        
          
3.het is wit en het staat in een tuin en het ontploft= 
 
Antwoorden op volgende pagina   
 
         Luca ,Tjorben 
 

 

 

De crea-namiddag 4 
 

Het begin van de crea-namiddag . 
 
Het was een leuke dag in de mediaklas. 
Onze opdracht was: iemand gaan interviewen uit een andere klas van de crea- 
namiddag. 
Diegene die we gingen interviewen was Luca uit 5b. 
 
 
Het interview met Luca: 
Interviewer: Wou jij wel beeld doen? 
Luca: Nee ik wil liever beweging doen. 
 
Interviewer: Wat ben jij aan het maken bij beeld? 
Luca: Zandtapijten met de Eiffeltoren erop. 
 
Interviewer: Met wie zit je allemaal in de groep? 
Luca: Met Remi en Rube. 

 
Interviewer: Siebe van Herk 
 
Verslaggever: Glenn Molemans 
 
Fotograaf: Jens Diepvens (foto’s op de volgende pagina!) 

 



                 
Antwoorden raadsels van de vorige pagina: 
1:ze werken allebei op hun zenuwen  
2:een kudde yoghurt  
3:een boemkool         

 

De crea-namiddag 5 

Interview met meester Stef  en meester Joos door Senna, Demi  en Rhune 
Vandaag  was het creadag en wij moesten media doen. Wij interviewden twee 
meesters die stage doen bij ons. DAT WAS LEUK OM TE DOEN !!!  
-Vonden jullie het fijn om met de creadag mee te doen? 
Antwoord: Ja! We vonden het héél leuk om te doen  
-Hoe heten jullie eigenlijk? 
Antwoord: Wij zijn meester Joos en meester Stef. 
-Werkten de leerlingen goed mee? 
Antwoord: De kinderen waren zeer braaf. 
-Jullie moesten helpen bij het haken. Maar konden jullie dat zelf wel? 
Antwoord: We konden nog niet haken maar de juf heeft het ons snel geleerd. 
En we vonden het gemakkelijk om het aan de kinderen te leren. 
Het was een leuke creanamiddag !!!!!!!!!!!!   

 



De crea-namiddag 6 

Beweging bij juf elly  
Interview met Anouk van het derde leerjaar 
 
Het is vandaag crea-namidag 
En heel leuk   
Welke activiteit?: beweging 
 
Hoe vind je de activiteit?: leuk 
 
Voel je je goed bij deze activiteit?:ja!!! 
 
Vind je het goed dat er een crea namiddag is op school: ja!! 
 
Heb je zelf gekozen voor deze activiteit? :Nee, we werden in groepen verdeeld 
 
Vind je het tot nu toe leuk :ja!!! 
 
Groetjes Gitte, Danique P, Jade  !!!!! :) 

 

 
 

 

 

 



MOPJES VOOR DE LACHERTJES 
 

De voetbalploeg van Duitsland won een wedstrijd en ging met het vliegtuig 

naar Nederland. In het vliegtuig zongen ze de hele tijd.  

De piloot riep door de microfoon de stewardess: “Stewardess wilt u naar 

de cockpit komen?” De stewardess gaat naar de cockpit, ze vraagt wat er 

is. De piloot zegt dat de voetbalploeg eventjes stil moet zijn. Waarop de 

stewardess antwoordt: “Dat regel ik wel even.” 

Een tijdje later zegt ze tegen de voetbalploeg: “jongens, ik heb frietjes voor 

jullie gebakken!”  

Een tijd later roept de piloot de stewardess weer. De stewardess vraagt 

wat er is. Waarop de piloot een vraag stelt: “Hoe heeft u die jongens zo stil 

gekregen?” 

“Nou, ik heb ze frietjes gegeven maar ik zei dat ze die wel buiten moesten 

opeten…” 

 

 

 

 

Drie koeien doen een wedstrijd wie het hoogst kan springen. 

Nummer 1: loopt dwars door het hek heen. 

Nummer 2: springt er net overheen. 

Nummer 3: springt er ruim overheen. 

Welke koe springt het hoogst? 

Nummer  ?… 

 

 

Nummer 1 want die ziet sterretjes 

 

 

 



De crea-namiddag 7 

 
Beweging met meester Gunter 
 

Vandaag was het creadag. Wij gingen meester Gunter 
interviewen, hij deed ‘beweging’. 
 

Interview  
 
Wat doe je voor activiteit?  
Beweging.  
 
Wat vind je leuk aan deze creadag?  
Dat de kinderen zich uitleven.  
 
Als je iets anders wou doen wat zou je dan doen? 
Muziek.  
 
 
Frea, Ellen, Bart  

 
                                                                                                                                                                                                       


