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Info

Scholen dicht

De KMS was 2
maanden dicht

wegens Covid-19.
Wat vonden

kinderen er van

Isabelle gaat weg
van de kms

De 7/8  leerkracht
Isabelle van dorp

Gaat weg van de Kms

Quiz met Prijzen
Een quiz met leuke

prijzen voor de
zomer



INTERVIEW MET:
EVELIEN (GROEP
3/4I)
 

 

Wat zijn je pluspunten en de 
 minpunten van deze  school?

1.

Evelien: De kinderen, de leukste lessen.
 

2. Waarom heb je ervoor gekozen om
voor deze leeftijdsgroep les te geven?

Evelien: Omdat ik het heel leuk vind om
ze te leren lezen

 
3. Hoelang werk je al op deze school en

op welke scholen heb je gewerkt?
Evelien: dit is het 2de jaar dat ik hier

werk en ik heb hiervoor op de
KinderCampus gewerkt.

 
4. Hoelang zit je al in dit vak?

Evelien: 12 jaar
 

5. Waarom heb je ervoor gekozen om
leraar te worden?

Evelien: Om kinderen dingen aan te
leren

 
6. Ben je voor boeken eruit of computers

erin en waarom dan?
Evelien: Ze moeten allebei blijven

 
7. Wat vind je van het Montessori

onderwijs
Evelien: Er zijn meerdere leeftijds

groepen bij elkaar en ze kunnen zelf
kiezen

 

 

De KMS was 2 maanden dicht wegens het
Covid-19 Virus, waardoor de kinderen

moesten thuis werken.
De kinderen gingen thuis inloggen op

gynzy kids en maakte hun werk dat ze van
de leerkracht hebben gekregen.

En dat deden de leerlingen 8 weken lang.
Toen mochten de scholen weer half open
en dat moet tot de dag van vandaag met

een schema bijvoorbeeld een schema voor
het buitenspelen en waar je naar binnen

mag
 
 

KMS 2 Maanden 
Dicht

Gynzy Kids



1.Wat vind je leuk en wat
vind je minder leuk aan

school
Elvira: Dat het zo vroeg

begint
de rest is wel leuk

 
2. Wat kan beter aan

school?
Elvira: 2 trappen, want

dan kan nog een klas bij.
 

3. Wat vind je van de
manier van werken op

school?
Elvira: Wel fijn

 
4. Zijn de juffen/meesters

op school aardig?
Elvira: Ja!!

 
5. Als jij mag bedenken

wat er nieuw op het
schoolplein mag komen,

wat zou jij dan bedenken?
Elvira: Meer rekstokken.

 
6. wat is het leukste wat

je op school hebt
meegemaakt?

Elvira: Verjaardagen
 

7. Wat is het stomste wat
je ooit mee hebt

meegemaakt?
Elvira: Dat Pepijn Pim's

nek vasthield

Hoelang werk je op de kms?   11 jaar
Wat word je nieuwe baan? intern

begeleider op een middelbare school
Voor wat voor klassen je gestaan?

5/6, 7/8 en natuurlijk atelier.
Wat vond jij zo leuk aan je nieuwe
baan? dat ze zeiden ga de kinderen

maar helpen   
hoe kom je aan je nieuwe baan? via

linkdin
Wat was de aanleiding voor jou om

te werken op de kms? ik ging
verhuizen en ik ging soliciteren bij
meneer Han en ik vind het  gewoon

een leuke school   

1.
2.

3.

4.

5.

6.

INTERVIEW MET

ELVIRA 

(3/4 I)

Een interview met:
Isabelle van dorp

door: Wisse Nijmeijers



MOPPEN

De grote zus van Jantje is

zwanger. Ze zegt tegen hem:

‘Nou Jantje, jij wordt

binnenkort oom’. Waarop

Jantje antwoordt: ‘Dat wil ik

helemaal niet, ik wil

buschauffeur worden!’

 

Er staan twee oenen voor het

stoplicht zegt de een tegen de

ander hé het is groen de ander

: een kikker

 

Er zitten twee kinderen op een

bankje zegt de een tegen de

ander mag ik nu in het midden

zitten.
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Door Olivier en Oliver

Uitslag 
poll (steekproef) 3/4

over thuiswerken

Wist je dat
Wist je dat ariane de oudste is op

school (68).  En dat ze 37 jaar op deze

school werkt.

Wist je dat  de juffen nooit de kopjes in

de vaatwasser zetten.

Wist je dat de KMS een excellente

school is.

Wist je dat er een nieuw schoolgebouw

komt.

Wist je dat je vanaf groep 3 op kamp

gaat.

wat vond jij van thuis

blijven?

1.

saai: 0%

je bent vrij dus is het wel chil:

50%

stom ik wil naar school: 50%

2. Wat vond jij van thuis

werken?

liever in een boek:37,5%

chil want het was snel af:

43,75%

Online had je hulp dus het was

iets minder moeilijk dan normaal:

18,75%
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 Naar welke bestemming ging 
groep 7/8 op kamp?

Hoeveel plekken zijn er waarmee je
het schoolterrein binnen komt

tijdens covid-19?
op welke website gingen de

leerlingen thuiswerken?
Hoeveel klassen heeft de KMS

(Inclusief de kwakers)
Welke leerkracht vertrekt van de

KMS?

1.

2.

3.

4.

5.

 
Bijna alle antwoorden kan je vinden in
de schoolkrant voor 1 juli antwoorden

gestuurd

Hoe vond u het om te
werken tijdens

Corona?

1.

Riet: Het is heel gek om in
een leeg school gebouw te

werken
2. Wat vond u het leukste
moment dit schooljaar?

Riet: De kerstmarkt en de
schilderijen bespreken (de
schilderijen die op de gang

staan)
3. Wat vond u het stomste

dit schooljaar?
Riet: Dat de scholen dicht

moesten
4. Hoe lang bent u al

directrice van de KMS?
Riet: 2 jaar

5. Wat vond u zo leuk aan
de KMS toen u 
 solliciteerde?

Riet: Dat het een
Montessori school is en

dat er veel creatieve
vakken zijn en thema's.

 

een waterpistool en waterballonnen
een waterpistool
waterballonnen

Wat moet je doen. je stuurt je antwoorden
naar  quiz.schoolkrant@gmail.com 

als je alles goed hebt maak je kans op
1.
2.
3.

als er veel berichten zijn binnen gekomen dan  
wordt er geloot

Quiz met Prijs Interview
met riet


