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Op de OBS de walsprong 
zijn de kinderen van groep 
7&8 druk bezig met IMC Basis 
project. Waarbij de kinderen 
zelf een schoolkrant maken, 
met het vak Journalistiek. 
 
Cintia stekelenburg en 
Valerie van Oord zijn langs 
gekomen op school. Zij zijn 
Communicatie-adviseur. Zij 
hebben de schoolkrant met 
ons gemaakt. De kinderen 
vinden het heel erg 
interessant. 
 
Veel leesplezier! 
 
(Geschreven door: Noortje, 
Rania, Yassien en Amir)

Hoera, we hebben 

een schoolkrant
In deze krant schrijven kinderen van groep 7 & 8  wat ze hebben geleerd 

tijdens journalistiek IMC basis. Elke week krijgen ze les van een gastdocent 
onder begeleiding van IMC basis.
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Inhoudsopgave:

Probeer het zelf ook eens om een 
stukje te schrijven: 
 
1. Zoek een onderwerp dat je 
interesseert. 
2. Verdiep je in het onderwerp en  
zoek informatie. 
3. Schrijf het op. 
4. Zoek plaatjes. 
 



In zaltbommel 
Basischool de 
Walsprong was 
dicht op woensdag 
6 november. We 
hebben juf Roelie 
bereid gevonden 
om er over te 
praten. 
 
Juf roelie wat vond 
jij van de staking? 
Ik vond het goed 
dat er werd 
gestaakt. Ik vind 
dat iedereen 
hetzelfde moet 
verdienen.  
 
Wat hebben  de 
leerkrachten van 
De walsprong op 
deze op deze dag 
gedaan.  

Ju�en en meesters staken 

In gesprek met Theo de 
Boon van NIVO Sparta

e kan profvoetballer worden als je veel 
doorzettingsvermogen hebt. Het is een zware  
opgave want je mag niet roken en je mag geen  
alcohol. Om trainer te worden moet je 4 dipoma’s  
hebben. Theo de boon heeft al 9 clubs getraind.  
 
(Geschreven door Anna)

Ze hebben 
gestaan, met 
bordjes met erop 
staan wij willen 
meer geld.  
 
Zou u een 
volgende keer, 
weer staken en 
waarom? Ja, tot 
we het voldoende 
vinden. 
 
(Geschreven 
door: Salah 
Eddine, Siham en 
Yazid) 

Na Amsterdam en Rotterdam krijgt 
Zaltbommel ook een waterplein. Ze 
hadden het al 3 jaar geleden bedacht. 
Ze zijn van plan het water op te 
vangen. Naast het waterplein komt 
het zwembad maar dat gaat wel een 
tijdje duren door het stikstof. Ook 
kwam de wethouder vertellen over 
het waterplein op de school de 
walsprong.  
Meneer Bracht is 13 jaar geleden  
begonnen als wethouder  
Ook vertelde hij dat hij jurist was.  
  
(Geschreven door: Khaouia, Aunon,  
Siham) 
 

Adrie bracht opent 
waterplein

J

Twee journalisten, Kees Tanis (Algemeen 
Dagblad) en Britta Alink (Het Kontakt) kwamen 
twee weken lang les geven over hun vak 
Journalistiek. In de tweede les was het thema 
'De Persconferentie'. Wethouder Adrie Bragt 
en Nivo Sparta-trainer Theo de Boon werden 
door de leerlingen geïnterviewd. 



Sultan: toen het nieuwe 
schoolplein kwam kon ik nog niet 
goed op de boom klimmen en 
daarna wel. 
Norah: veel fijner want als je op de 
grond valt heb je geen 
schaafwonden. 
 
Wat zijn de voordelen van het 
schoolplein? 
Sultan: er is een klim boom 
waterpomp met de zandbak 
schommels twee klimrekken 
voetbalveld en wipwap.  
Norah: er is een theetuin. 
 
(Geschreven door: Anna, Norah, 
Mouhsine en Sultan)

Het groene  
schoolplein!
Hoe vind jij het nieuwe groene 
schoolplein? 

NEWSPAPER

Het lekkere en  

gezellige  

schoolontbijt!

Op 7 November om 9:00 uur 
begon het schoolontbijt. Je 
mocht gezellig in je pyjama 
komen. Wat stond er 
allemaal op het menu? 
Melk, thee, bruine bolletjes, 
krentenbollen, 
volkorenbrood, kaas, 
Appelstroop, pindakaas, en 
crackers. 
En het is gesponsord door 
Sonneveld B.V. We vonden 
het allemaal gezellig en 
lekker.  
 
(Geschreven door Evy, 
Amy, Amine en Konrad)  

1.Hoe oud bent u?  Rob is 44 
jaar  
 
2.Waar bent u geboren? Rob is 
geboren in Eindhoven 
 
3.Wat zijn u hobby’s? voetbal 
en hij is voor psv   
 
4.Wat doet u in u vrije tijd? 
tennis en dochter spelen 
 
5.Heeft u kinderen (en 
hoeveel) 1 dochter 9 jaar 
 
Favoriete vogel: Zeearend 
even lang als deur. 
 
Bijnaam: vliegende deur 
Eigen bedrijf fanatiek 
evenementen 
 
(Geschreven door Hossam, 
Moos, Milosz en Amine) 
 

Interview met  meester Rob

Meester Rob is 2 dagen in de week 
op school en begeleidt de kinderen 
van groep 7 en 8 in het IMC 
Basisproject. 
 
Leerlingen ervaren en ontdekken 
samen met de gastdocenten 
vakgebieden zoals Journalistiek, 
Wetenschap, Recht, Geneeskunde 
en Beeldende Kunst. Deze 
verschillende vakgebieden worden 
verkend door zoveel mogelijk zelf 
aan de slag te gaan met ‘het echte 
werk’: de nadruk tijdens de lessen 
ligt op het zelf doen en ervaren. 
 
 



WECYCLE  
OP SCHOOL 
Dit schooljaar deden we mee met 
de Wecycle Scholenactie! De 
inzamelactie liep tot half november 
2019. Er waren 2 grote 
inzameldozen in de school voor 
kapotte apparaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wecycle is in 1999 gestart. In 2015 
heeft de stichting 109,7 miljoen 
kilo elektronisch afval ingezameld. 
Wecycle realiseert in 2015 een 
hergebruik van 83%, waaronder 
metalen en plastics. De overige 
17% is verdeeld in het verantwoord 
opwekken van energie (14%), 
verbranding (1%) en storten (2%). 
 
De actie is voorbij op school! Het 
streven was om minimaal 75 
apparaten te verzamelen zodat we 
als beloning de karaokeset konden 
ontvangen is gelukt. We hebben in 
totaal 125 apparaten verzameld. 
Deze karaokeset krijgen we vanaf 
januari 2020. 
 
(Geschreven door: Hicham, 
Yasmina, Mouniam en Majd)

Schoolfruit-project 

Onze school gaat dit 
schooljaar weer 
meedoen met “Het 
Schoolfruit”. 
 
In de periode van 11 
november 2019 t/m 17 
april 2020 ontvangen 
wij 3 porties 
gesubsidieerd 
schoolfruit en 
groenten (gratis 
verstrekking) per 
week. 
 
Het fruit wordt op 
maandag of dinsdag 
geleverd. Enkele 
ouders hebben zich al 
aangemeld om het 
fruit en de groenten te 
snijden en het te 
verdelen over de 
groepen. 
 
De overige dagen 
mogen de kinderen 
ook fruit en/of 
groenten mee te 
geven, zodat het 
gewoon wordt dat we 
op school tussendoor 
fruit en groenten eten. 
 
(Geschreven door 
Amy, Finn, Hala en 
Fairo)



Kinderen  
moeten lezen! 
Kinderen horen te lezen want dat is 
verplicht volgens ons 
En kinderen horen te lezen en te 
schrijven want dat is belangrijk omdat: 
zodat ze kunnen praten en dan worden 
ze slimmer van en dan kan je zelf ook 
boeken lezen en wij denken dat dat goed 
is en ook leerzaam en leuk en dan heb 
je goed advies en een goed beroep 
 
Waarom is lezen goed? 
Het is goed voor je taal en je hersenen 
enz. Iedere kind leert lezen en schrijven 
op school. Maar het is ook super 
belangrijk dat kinderen thuis boeken 
kunnen lezen. 
                                                                      
(Gemaakt door Yousra en Nihal) 
 
 

BOEKTIPS TOP 5
Deze boeken waren zo leuk omdat 
ze: spannend, grappig en leuk 
waren. 
 
1. Mees Kees De Sponsorloop van 
Mirjam Oldenhave  
 
2. Help, hij leeft! van R.L. Stine 
 
3. Weerwolfbende van Hugo Van 
Look en Paul van Loon 
 
4. Het oog van smaragd van 
Geronimo Stilton  
 
5. Dummie de Mummie en de 
smaragd van de Nijl van Tosca 
Menten 
 
 

(Geschreven door Malek, Mohammed Amine en 
Amine Bouzarni) 

Leuke puzzel, 
veel plezier met 
oplossen!



COLOFON

Wat is Filoso�e? 
 
Filoso�e: Dat is een vraag waar nooit 
een antwoord op is. En je kan er 
oneindig over nadenken, en door 
vragen over het ding en dat 
uiteindelijk ergens anders over door 
disscusieren. 

1.Wat houden de filosofielessen in? 
Denken over het denken. Nooit iets 
goeds of fout je kan eigenlijk gewoon 
door vragen. 
 
2.Voor wie zijn de lessen? 
kilale kinderen van groep 5 tot en met 8 
 
3.Door wie worden de lessen gegeven?
Lessen worden gegeven door Chris 
Puijker. 
 
4.Wat leren de kinderen in de lessen? 
De kinderen leren te twijfelen over alles 
wat ze denken. 
 
5.Wat vindt Juf Mara van deze lessen? 
De juf vindt ze leuk want er is geen 
antwoord. En er is geen juf die zegt dit is 
het. 
 
6.Wat zijn de onderwerpen? 
Alles wat er voorbij komt wat kinderen 
leuk vinden. 
 
Ze vond het een leuk interview 
 
(Geschreven door Adi, Daan, Hamza en 
Khaoula)

Interview juf Mara  

over Filoso�e 

In deze krant schrijven kinderen van groep 7/8 wat ze 
hebben geleerd tijdens journalistiek IMC basis. Elke 
week krijgen ze les van een gastdocent onder 
begeleiding van IMC basis. 
 
Redactie: groep 7 & 8 
Eindredactie: meester Rob en gastdocenten juf Cintia 
en juf Valerie 
 
De Walsprong  
Prins Clausstraat 2a  
5301 RT Zaltbommel  
directie@walsprong.nl 
www.walsprong.nl 
 
November 2019, de krant  
is een speciale uitgave.  
 
Mede mogelijk gemaakt door:  
- IMC Basis 
- Cintaxis Communicatie  
- Communiceer Gewoon! 


