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Dieren
Siervissen zijn de meest populaire 
huisdieren in Nederland. In Neder-
land zijn er zo’n 9,4 miljoen sier-
vissen. Vissen kosten weinig tijd 
in vergelijking met andere huis-
dieren maar zijn wel enorm saai. 
Maar SAAI dat is deze schoolkrant 
over dieren in ieder geval niet!
Wij hebben - met wederom een 
gemotiveerde nieuwe redac-
tie - de krant weer volop weten 
te vullen met leuke artikelen en 
interviews over dieren. Dit thema 
zorgde voor voldoende inspiratie 
en dus zelfs ruimtegebrek om 
alles te kunnen plaatsen en alle 
ideeën uit te voeren. Super om te 
ervaren dat bij deze derde uitga-
ve het fenomeen ‘schoolkrant’ 
steeds meer wordt omarmd door 
de hele school.  
Hulde aan alle kinderen die  
hebben meegewerkt en niet te 
vergeten alle ‘redactie’moeders 
(en anderen) die een bijdrage 
hebben geleverd aan dit wederom 
prachtige eindresultaat. 
Wij wensen iedereen alvast een 
mooie zomervakantie!
Zomerse groet,
De redactie

En dan is het zover dat de nieuwe 
redactieleden voor de derde school-
krant voor het eerst bij elkaar  
komen. Spannend, nieuw, hoe werkt 
zoiets? De eerste trefwoorden gaan 
door het hoofd. 
Fabiënne, Vienna, Floris, Semmy, 
Ryan, Stefanie, Lars, Chris, Niels, 

Brend, Noëmi en Zeen zijn de  
redactieleden van deze editie. Met 
zijn allen stemmen over het thema. 
Eigenlijk waren ze er al snel uit 
met zijn allen. Daarna bedenken 
wat allemaal aansluit bij dit thema. 
Vragen bedenken, alles zelf uittypen. 
Interviews afnemen. Top gedaan 

met zijn allen !  Complimenten.
Heb je nog niet eerder in de redactie 
gezeten, maar lijkt je dit wel leuk? 
Gooi een briefje met je naam en 
groep in de schoolkrant doos en wie 
weet.
Wij wensen jullie allemaal heel veel 
leesplezier !
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De redactie: Fabienne. Vienna, Floris, Semmy, Ryan, Stefanie, Lars, Chris, Niels, Brend, Noemi en Zeen

Tekening van Naomi, groep 3
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DIEREN

Tekeningen van groep 2 over dieren
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Een paar dagen voor het interview is Chanita  
met de naaktkat op school geweest. Ze is in 
alle klassen geweest. Daar mocht je de kat 
aaien (voor wie durft).

1 Waarom heet een naaktkat een naaktkat?
 Ze heten officieel Sphynx maar wij noemen het 

naaktkat omdat hij naakt is.
2 Waarom heb jij voor een naaktkat gekozen?
 Omdat ik niet van katten hou met haren en niet 

iedereen heeft een naaktkat.
3 Vind jij dat een naaktkat er mooi uitziet?
 Ja.
4 Hoe ben je aan je naaktkat gekomen?
 Via vrienden van mijn ouders.
5 Wat eet een naaktkat?
 Kattenbrokken en af en toe vlees.
6 Heb jij nog meer dieren?
 Ja, een hond die heet Bink.

7 Mag de naaktkat ook naar buiten?
 Ja, alleen hij mag niet bij de weg hij moet in de 

tuin blijven. En als de zon schijnt dan moet je hem 
insmeren met zonnebrandcreme.

8 Waarom heeft een naaktkat geen haren?
 Zo worden ze geboren.
9 Hoeveel eet een naaktkat?
 Te veel ongeveer 3 bakjes.
10 Mag je een naaktkat aaien?
 Ja. 
11 Kan een naaktkat ook krabben?
 Ja zeker, en dat doet zeer.
12 Hoeveel naaktkatten heb je?
 2, een meisje en een jongen.
13 Hoe oud zijn je naaktkatten?
 Allebei 2 jaar.
14 Slaapt de naaktkat ook bij jou op bed?
 Ja.

15 Hoe groot zijn de naaktkatten?
 Het meisje is 24 cm hoog en 50 cm lang en de 

jongen is 30 cm hoog en 63 cm lang.
16 Hoe oud kunnen naaktkatten worden?
 Ongeveer 7 jaar maar dat verschil per kat.
17 Hoe heten je naaktkatten?
 (mannetje) is DJ en (vrouwtje) SISI
18 Hoelang heb je je naaktkatten al?
 Een jaar en een maand.
19 Waar gaan ze heen als jij op vakantie bent?
 Ze blijven thuis en er is dan oppas. 
20 Zou je nog een naaktkat willen?
 Ja, nog wel twee maar dan moet de hond weg.
21 Wat kost een naaktkat ongeveer?
 Ongeveer 1000 euro.
22 Waarom zijn ze zo duur?
 Omdat ze raskatten zijn.

Chanita interview 
(door Floris, groep 4, Fabienne en Vienna, groep 3 en Zeen, groep 8)

Avond 4-daagse Ook dit jaar was het weer zover! De avond 4-daagse in Noordbroek. 
De kinderen hebben weer volop gewandeld, gezongen en genoten. 
Vrijdagavond tijdens de intocht konden de kinderen zich zo veel mogelijk  
verkleden in het thema “Dieren”. 



1. WAT EET EEN BAARDAGAAM?
 Groente, fruit en insecten (levend en dood)
2. WAAROM HEB JE EEN BAARDAGAAM 

GENOMEN? 
 Ik ben ze eens tegen gekomen op vakantie
3. HOE GROOT KUNNEN ZE WORDEN? 
 Zonder staart 60 cm
4. HOE LANG HEB JE HEM AL?
 6 jaar

5. HOE OUD KUNNEN ZE WORDEN?
 15 jaar
6. WAAR HEB JE HEM GEKOCHT?
 Bij een fokker in Muntendam voor 5 euro
7. WAAR LEVEN ZE IN HET ECHT? 
 Australië
8. WAAROM HETEN ZE BAARDAGAAM?
 Onder hun kop zit een baard gemaakt van stekels

9. VIND JE ZE MOOI?
 Ja en ik vind ze het mooist met lichte kleuren
10. ZIJN ZE GIFTIG?
 Nee,  maar de stekels doen wel pijn 
11. HOE SNEL KUNNEN ZE RENNEN?
 1 tot 2 m  per seconde
12. HEB JE NOG WEETJES?
 Ja, ze nemen de kleur van hun omgeving aan en de 

vrouwtjes zwaaien naar de mannetjes 

Interview met Martijn over de baardagaam 
door Niels en Chris (groep 7)

Slakken

Schoolreis Natuurschool Lauwersoog
groep 3, 4 en 5b

Op school is het theama 'slakken' met juf Floor behandeld.
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Wij zijn in groep 1 
met dieren bezig 

geweest in de klas.
Dieren kleien, dieren-
tuin bouwen, dieren 

puzzels enz.
Groetjes van 
juf Naomi

Op donderdag 12 april 2017 was de finale van eitje tik. 
Uit elke groep [1 t/m 8] was er een klasse winnaar. 
Het was heel erg spannend! 
En de rest van de school keek mee. 
Er werd veel gejuicht. 
De finale was tussen Julia [groep 5] 
en Florijn [groep 3].
Uiteindelijk won Florijn. Als beloning kregen Florijn en Julia 
een paashaas en eieren. Daarna ging iedereen naar de klas.
Noemi (groep 8) & Brend (groep 6b)



Waarom heeft een giraf 
zo’n lange nek?

Hij heeft laagte vrees

MOPPEN-
TROMMEL

Wat krijg je als je een 
slang met een egel kruist?

Een rol prikkeldraad

Er zaten eens 2 vogeltjes in 
een nestje. De ene zegt tegen 
de andere; lekker windje he ? 
De andere zegt; Ja, zal ik er 

nog eentje laten ?

Wat heb je als er drie 
olifanten in een boom zitten? 

Een hele sterke boom.

Een mier en een duizendpoot hebben 

een afspraak om 7 uur. Komt de mier 

om 7 uur en 2 uur later komt de dui-

zendpoot, zegt de mier: “Waarom ben 

je zo laat?” Zegt de duizendpoot: “ER 

STOND EEN BORDJE VOETEN VEGEN”.

• Aantal personen: 4
• Bereidingstijd: 40 minuten
INGREDIENTEN
• Knorr Wereldgerecht Lasagne Bolognese
• 1 courgette
• 100 g brie
• 400 ml melk
• 4 tomaten
• 2 uien
• (olijf)olie
AANWIJZINGEN
• Verwarm de oven voor op 200º C.
• Snij de courgette in blokjes en snipper 1 ui fijn. Verhit  

1 el olie in een koekenpan en bak hierin de courgette en ui 
een paar minuten. Voeg dan eerst de inhoud van het zakje 
'saus' toe aan de courgette en ui en vervolgens 400 ml 
melk en 250 ml water. Breng het geheel aan de kook en 
laat het 2 a 3 min. zachtjes koken (de saus blijft dun).

• Neem een ingevette ovenschaal (1,5 l). Doe de saus en 
de lasagnebladen om en om in de ovenschaal. Begin en 
eindig met een laagje saus. Snij 1 tomaat in plakjes en 
verdeel deze over de bovenste laag met saus.

• Bak de lasagne 20 min. in de voorverwarmde oven. Snij 
ondertussen de brie in dunne plakken. Haal de lasagne 
dan even kort uit de oven en beleg de lasagne met de 
gesneden brie. Zet de lasagne vervolgens terug in de oven 
en bak deze nog ca. 15 min.

• Voor de salade, snij de tomaten in stukjes en de ui in  
halve ringen. Meng de inhoud van het zakje 'dressing' 
met 3 eetlepels (olijf)olie en 3 eetlepels water en schep 
dit door de tomatenstukjes en halve uiringen.

Schoolvoetbal
De kinderen van obs De Tandem hebben in mei op de velden van v.v. Muntendam de  

regiofinale van het schoolvoetbal gewonnen.  

De Tandem kwam in de finale tegen obs Jan Ligthart uit Appingedam niet verder dan  

0-0, maar was beter in de strafschoppenserie; 3-1. 

Woensdag 7 juni hebben ze gespeeld  in Jubbega. De districtsfinale! De Tandem pakt de 

derde plaats op de districtsfinale in Jubbega !! GEFELICITEERD ALLEMAAL!!

Via deze weg willen wij iedereen die zich heeft  

ingezet hiervoor (spelers en vrijwilligers) bedanken voor hun inzet. 

Diervriendelijke 
lasagne 

met 
courgette 
en brie

Door Zeen (groep 8), Semmy en Ryan (groep 5b)

Twee apen zaten in een boom

Zegt de ene; ik ga slapen

Zegt de andere; ik ga ook slapen

Zegt de ene; aap mij niet na

Er komt een olifant een bus 
in, zegt de chauffeur “dit is de 
eerste keer dat ik een olifant in 
mijn bus heb”. Waarop de olifant 
antwoord “en ook de laatste keer, 

want morgen is mijn fiets 
gemaakt.”

Door Lars (groep 6a) en Chris (groep 7)
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Dieren 
weetjes
1. Wist je dat sommige leeuwen 

wel 50 keer per dag eten?

2. Wist je dat een flamingo zijn 
kop ondersteboven moet  
houden om te kunnen eten?

3. Wist je dat olifanten de enige 
zoogdieren zijn die niet kunnen 
springen?

4.  Wist je dat witte haaien wel  
3 maanden zonder voedsel 
kunnen overleven?

5. Wist je dat dolfijnen zo’n 
scherp gehoor hebben dat ze 
geluid onder water over een 
afstand tot bijna 25 km  
kunnen horen?

Dieren quiz
Door Noëmi

Vraag 1: 
HOELANG IS EEN POES GEMIDDELD  
ZWANGER?
A: 3 maanden
B: 9 maanden
C: 9 weken

Vraag 2: 
WAARMEE PROEFT EEN VLINDER?
A: Met hun poten
B: Met hun tong
C: Met hun antenne 

Vraag 3: 
HOEVEEL TENEN HEEFT EEN PAPEGAAI 
AAN EEN POOT?
A: 3
B: 2
C: 4

Vraag 4: 
HOE WORDEN SLAKKEN ZONDER  
HUISJE GENOEMD?
A: Naaktslak
B: Blootslak
C: Glibberslak Antwoorden: C,A,C,A

Tekening: Annabel, groep 8

Deze beestenboel 
gaat naar 
de brugklas!
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WOORDEN BIJ DE PUZZEL 
(GEMAAKT DOOR STEFANIE, 
GROEP 5 EN NOEMI, GROEP 8)

W O O R D Z O E K E R

KIP 
BAARDAGAAM
PANDA 
BIJ
LEEUW
HOND
ZILVERVISJE
MIER
PAARD
SLANG
AAP
VARKEN
KAT
VIS
HAAI
LUIAARD
LEGUAAN
OLIFANT
ZEEPAARD
LUIPAARD
DOLFIJN
TREX
KIKKER
UIL 
NEUSHOORN
HAAN
KITTEN
NIJLPAARD


