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Van links naar 
rechts:  
 

Jet – Anouk A – 
Pien – Karlijn – 
Anouk V – Suus  

Door Karlijn (8a – 
hoofdredactrice) 
 
Ik werk samen met 5 andere 
meiden al een tijdje aan dit 
project. Lang is het geheim 
gebleven, maar nu komt het 
eindelijk tevoorschijn: onze 
eigen schoolkrant!  

 

Leuk dat je de tijd hebt genomen om 
de lindekrant te lezen! Wij werken 
hier heel hard aan. In deze krant kan 
je veel verschillende onderwerpen 
tegenkomen, zoals; recepten, puzzels, 
artikels, interviews, wedstrijden en 
nog veel meer! Wij wensen je vanuit 
ons hele team veel plezier met het 
lezen van onze schoolkrant! 

 

Benieuwd waarom de krant digitaal is? 
Ga dan snel naar pagina 4! 

 

 

Uitslag test vrijheid: 

Welke letter koos je het 

meest?  

A. Jij zou waarschijnlijk 

bij het verzet zitten. Je wilt 

het niet al te gevaarlijk 

doen, maar je zou je zeker 

verzetten. 

B. Jij zou een toeschouwer 

zijn, bang om gepakt te 

worden. En daarom zeg je 

niets over wat je denkt.  

C. Jij zou onderduiken uit 

angst dat je wordt gepakt, 

en je vindt het buiten je 

schuilplek veel te 

gevaarlijk. 

 

Wat is vrijheid? 
 

Door Jet (8a) 

Dat betekent dat je je heel goed gaat 

verstoppen, voor een erg lange tijd. 

Zoals Anne Frank; zij zat dik twee 

jaar verstopt in het achterhuis. Dat is 

een ruimte, achter een verschuifbare 

boekenkast, ergens in een bedrijf in 

Amsterdam. Haar schuilplek was 

best wel groot. Maar soms zat je net 

zo’n lange tijd in een piepkleine 

kamer. En soms kon je in zo’n 

schuilplek nauwelijks bewegen, 

maar dat kon Anne wel. Ze zat met 

nog 7 mensen in een verborgen 

huisje, achter een boekenkast.  

Het helpen van onderduikers was 

erg gevaarlijk. Je deed het met net 

zo’n gevaar als de onderduikers zelf. 

En dat al die regels belachelijk zijn, 

besefte sommige mensen maar al te 

goed. Die mensen sloten zich met 

gevaar voor eigen leven, aan bij het 

verzet; een groep mensen die 

stiekem actie voorde tegen 

Duitsland. Door geheime kranten te 

drukken, posters of teksten op 

muren te plakken, en ervoor te 

zorgen dat onderduikers genoeg eten 

krijgen. Gelukkig is die nare oorlog 

al lang voorbij, en laten we hopen 

dat het nooit meer zal gebeuren. 

 

Wat ben jij in de oorlog? 

Verzetsheld, toeschouwer of 

onderduiker? Test het! 

Op school wordt er iemand gepest, 

en niemand doet iets. Wat doe jij?  

a. Je reageert erg boos en geeft de 

pester op zijn donder.  

b. Je vind het niet kunnen, maar 

kijkt toe omdat je bang bent dat als 

je iets doet dat je gepest wordt.  

c. Je wilt er niets mee te maken 

hebben, en speelt gewoon door. 

 

Een vriendin heeft een onvoldoende 

gehaald, maar haar antwoorden 

waren hetzelfde als jij, en jij had wel 

een goed punt. Wat doe je? 

a. Je loopt gelijk naar de leraar, om 

de fout te vertellen.  

b. Je vind het een erg domme fout, 

maar je meldt het niet.  

c. Je bent bang dat je op je kop 

krijgt. Dus je houdt je mond.  

 

Je hebt straf gekregen van je moeder 

omdat je te lang tv hebt gekeken. 

Wat doe je?  

a. Het maakt je niets uit en je belt 

stiekem een vriendje om te vragen 

of je daar tv mag kijken.  

b. Je vind het stom dat je geen tv 

mag kijken, maar je wilt niet meer 

straf. Dus je zegt niets.  

c. Je vermijd de tv zo veel mogelijk, 

en verwent je moeder omdat je bang 

bent dat ze nog bozer wordt. 

Ik kan het nu gelijk gaan vertellen, 

maar ik wil dat iedereen die dit leest 

er toch zelf maar even over na 

denkt, over wat vrijheid is. En als je 

dat weet, bedenk dan wat vrijheid 

voor jou betekent. Bijvoorbeeld; 

vrijheid is kunnen doen en laten wat 

je wilt en het betekent voor mij; heel 

erg veel, want oorlogstijd is erg 

gevaarlijk.  

Vrijheid is een ster, eentje die nooit 

verdwijnt, en waarvan het licht 

altijd straalt. Het is veilig kunnen 

leven. En je nergens zorgen over te 

hoeven maken. Dat was 75 jaar 

geleden wel anders. In Mei 1940 

kwamen de Duitsers ons land 

binnen, en ons land werd bezet. Dat 

betekent dat we een andere leider 

hadden, en dat ons land van een 

ander land was. In dit geval dus van 

Duitsland. In het begin bleef alles 

gewoon hetzelfde als eerst, maar na 

een tijdje begon je iets van de 

oorlog te merken. 

Voor een bepaalde groep; de Joden. 

Dat zijn net zo’n soort mensen als 

Katholieken, maar dan mensen die 

horen bij het Jodendom, en niet bij 

het katholieke geloof. De Duitsers 

vonden dat zij minder waard waren 

dan anderen. Ze mochten opeens 

veel minder. Ze mochten niet meer 

in de tram, ze mochten niet naar het 

zwembad, en ook moesten ze een 

Jodenster dragen. Ze kregen het erg 

zwaar. Maar zij waren niet de enige 

die bang waren, ook de normale 

Nederlanders waren bang. Ze 

gehoorzaamden de bezetter, omdat 

ze bang waren dat ze anders gestraft 

werden.  

Er waren ook mensen die aan de 

kant van de Duitsers hoorden. Dat  

was een groep genaamd de NSB. Zij 

werden gestraft toen Nederland 

weer vrij was, omdat ze de vijand 

hadden geholpen. Sommige mensen 

doken onder.  

 

  



Editie 1 – November 2019 DE LINDEKRANT  

 

Pagina 2 
 

 

 

Wist je dat er ook andere soorten zijn van dyslexie? Bijvoorbeeld dyscalculie: dat houdt in dat je in plaats van lezen en 
spelling, moeite hebt met rekenen.  

 

Interview van de 
maand: hoe is 
het om dyslexie 
te hebben? 

 

Door Karlijn (8a) 

Meestal niet, maar als je lange 
teksten moet schrijven kan ik 
het soms niet meer goed 
bijhouden, want het liefst wil 
ik geen spelfouten maken.  

- Finn  

Af en toe wel, maar meestal 
heb ik er geen last van.  

 

Hoe oud was je ongeveer 
dat je ontdekte dat je 
dyslexie had? 

- Suus  

Ongeveer 9 jaar. 

- Finn  

Ongeveer 10 jaar.  

Vind je het vervelend dat 
je dyslexie hebt? 

- Suus  

Het is zeker vervelend, maar je 
kan er niets aan doen, dus je 
moet het accepteren.  

- Finn 

Het is wel vervelend, maar ik 
kan er nu wel beter mee 
omgaan.  

Wat zijn de gevolgen van           
dyslexie hebben? 
 
- Suus  

je komt er niet vanaf, maar  
het is gelukkig geen ramp. 
 
- Finn  
 
Dat je moeite hebt met 
spelling en lezen.  

Heb je trucjes die je                    
helpen bij dyslexie?                  

- Suus 

Ik let altijd extra beter op bij 
de lessen. 
 
- Finn 

Ik heb een training gedaan 
die mij heel erg heeft  
geholpen. 

Wat voor hulp krijg je  
voor je dyslexie? 

- Suus 

Ik heb 1 jaar extra  
spellingslessen gekregen   
om de spellingsregels  
sneller en beter te leren. 

- Finn 

Ik kreeg er meer tijd voor   
en extra hulp. 

 
Ik hoop dat je genoten  
hebt van dit interview! 

Heb jij je weleens afgevraagd hoe 
het is om dyslexie te hebben? Of 
vind je dit soort onderwerpen 
gewoon interessant? Dan zijn in 
dit artikel misschien wel 
antwoorden op 1 van jou vragen! 

Tuurlijk zit er verschil tussen 
een jongen en een meisje. 
Daarom worden deze vragen 
beantwoord door Suus én Finn. 
Veel leesplezier! 

“Ik moet het accepteren” - Suus 

Wat houd dyslexie precies 
in?  

- Suus 

Bijvoorbeeld: je moet een dictee 
schrijven voor spelling met 
woorden die je geleerd hebt. 
Voor mensen met dyslexie gaat 
dat leren schrijven van woorden  
of zinnen veel moeilijker.  

- Finn 

Dat je moeite hebt met lezen en 
spelling.  

Heeft dyslexie veel invloed 
op wat je doet in het 
dagelijks leven?  

- Suus 

2 simpele knutseltips voor sinterklaas!! 

Stap 1: 
knip op de keuren rood, geel 
en roze de onderstaande 
vormen uit.  

Stap 2: 
Plak de vormen op het 
blauwe papier zoals staat 
afgebeeld op de 
onderstaande foto. 
 
 

Benodigdheden: 
- 4 kleuren 
papier  

- lijm 

- schaar 

- potlood 

- watten 

Stap 3: 
Teken leuke 
ogen en een  
mond op 
het gezicht. 
 
 
 
 
Stap 4: 
Vorm met 
de watten 
een  
baard en 
een snor. 
 
 
 
 
Klaar is je portret!! 
Sinterklaas zal de 
tekening super 
mooi vinden! 
 
 
 
 
 
Door Karlijn (8a) 
 

Benodigdheden: 

- Schilders tape  
- Wit papiertje  
- Stiften  
- Pen 
- Schaar 

Stap 1: 
Bedenk een woord (bijvoorbeeld Sint). 
 
Stap 2: 
Schrijf de letters een voor 
een op de schilders tape. 
 

Stap 3: 
Knip het aantal vierkantjes van 
het witte papiertje als hoeveel 
letters je woord heeft.  
 

Stap 4:  
Knip de geschreven letters op 
de tape uit en plak ze allemaal 
op een eigen papiertje.  
 
Stap 5: 
Kleur met stiften over het papiertje en de tape. 
Verwijder voorzichtig de tape van het papiertje. 
 
Klaar!! 
 
Door Suus (8a)  

Leuke moppen! 

 

Twee domme 

pieten fietsen op 

straat. Zegt de 1 

ineens; “heb ik 

mijn fietssleutel 

eigenlijk wel 

meegenomen?” 

 

De juf vraagt aan 

haar leerlingen: 

“ik ben mooi. Is 

die zin in 

tegenwoordige of 

verleden tijd?” zegt 

Jantje: “verleden 

tijd, juf!” 
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Sinterklaas 
weetjes  

 

Door Jet (8a) 

Ook al vierden zij het voor Wodan, 

de feesten lijken wel op elkaar!!  

Middeleeuwen 

Vanaf de vroege tot de late 

middeleeuwen kwam sinterklaas 

ook al naar ons land hij was toen 

namelijk al wel geboren, en daarmee 

dus ook zijn feest, dat nu voor hem 

is in plaats van voor Wodan. Elk 

jaar weer kwam hij net als nu rond 

zijn verjaardag naar Nederland, en 

daar werd zijn komst flink gevierd. 

De kinderen kregen vrij van school, 

en vierden het door van het geld wat 

ze kregen, dingen te kopen waarmee 

ze de hele dag konden spelen. Ook 

de volwassenen vierden het. Ze 

maakten de mooiste kraampjes 

waarin je appelen van oranje, 

marsepein speculaas en suiker kon 

krijgen. Er was een mooie 

versiering, en muziek tot diep in de 

nacht. Ook kenden ze verhalen over 

dat sinterklaas een held was, en dat 

hij kinderen redden. 

 Hij komt ook helemaal vanuit 

Spanje naar ons land om kinderen 

gelukkig te maken. En het is dan 

ook wel een kindervriend.  

19e eeuw 
Nadat ons feest het einde van de 
middeleeuwen, niet zo groot meer 

werd gevierd, (uiteindelijk zelfs 

bijna niet) kwam sinterklaas weer 

helemaal nieuw terug, met tradities 

die wij nu nog kennen. Zoals onze 

schoen zetten. Ook de liedjes zijn in 

die eeuw gemaakt. De mensen 

vonden het niet leuk en raar dat dit 

leuke feest een tijdje dus niet is 

gevierd en vonden het stom. Maar 

de verjaardag van de sint werd sinds 

dien groots gevierd, en dat ging nog 

eeuwen door.  

20e en begin 21e eeuw 

De mooie tradities bleven vele jaren 

hangen, en tijden lang vierden 

onwijs veel mensen dit mooie feest. 

En ondanks alles wat we hier mee 

maakten, 

zoals geld problemen oorlog en 

wederopbouw (opbouw van 

Nederland na de oorlog) kwam de o 

zo lieve sint toch naar ons toe. En 

door de komst van de televisie, kon 

de intocht ook worden gefilmd! En 

ook filmen ze hoe de pieten er in het 

grote pieten huis altijd weer een 

rotzooitje van maken!! Doordat het 

feest alleen maar groter en leuker 

wordt, is dit juist handig. Tot op de 

dag van vandaag hebben veel 

mensen een eigen mening over dit 

feest, en blijft iedereen het leuk 

vinden dat de sint en zijn pieten naar 

Nederland komen, om samen met 

ons de verjaardag van de sint te 

vieren!! Prettig sinterklaasfeest!! 

 wodan  

Aangezien de sint weer in ons land 

is, leek het me wel leuk om de 

oorsprong van dit leuke feest te 

vertellen! 

Oorsprong van het feest 

We weten natuurlijk allenmaal dat 

de goed heilig man heel erg oud is. 

Hoe oud precies? Dat weet niemand. 

Maar volgens veel mensen werd hij 

zo rond het jaar 300 geboren. Maar 

wij vieren het feest al veel langer!! 

Al sinds de Germanen, (de 

Nederlanders voordat de romeinen 

hier kwamen) hadden een god, 

en die god lijkt gek genoeg heel erg 

veel op sinterklaas. Deze god heet 

Wodan, en hij rijdt op een wit paard, 

hij wordt bediend door zwarte 

raven, en hij heeft ook een lange 

baard. Dat komt bekend voor toch?! 

Tijdens deze feestperiode legden de 

Germanen offers onder het rookgat, 

in ruil voor een lekkere, grote, en 

goede oogst. De zwarte raven 

kwamen dan kijken of het een goed 

offer was, zo ja, dan kwam er dus 

een goede oogst!! 

 

 

  

 

Woordzoeker: 

Zoek alle woorden uit de 

woordenlijst. De letters die je 

overhoud schrijf je onderin de 

vakjes. Als je dat goed doet, krijg je 

een zin! 

Pien (8a) 

Kruiswoordpuzzel: 

Bekijk de 

omschrijvingen en vul de 

goede antwoorden in de 

goede rij of kolom. Als je 

dat goed doet passen 

alle letters en woorden 

in elkaar! 

Pien (8a) 
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duurzaamheid 
 

Door Anouk A (8a) 

 
 

Tortilla 
taart 
Benodigdheden:  

 

- 6 tot 8 wraps  

- 450 gram rundergehakt  

- Courgette  

- 1 teen knoflook  

- Rode paprika  

- potje salsasaus mild  

- Prei  

- bakje kruidencrème  

- Rode ui  

- ½ zakje geraspte kaas  

- Champignons  

- rond bakblik ca. 26 cm 

 

Bereiden: 

1. Snijd alle groente en 

knoflook fijn. 

2. Bak het gehakt en de 

knoflook samen rul.  

3. Voeg de groente toe en 

bak die 5 minuten mee.  

4. Voeg het hele potje 

salsasaus toe aan het 

mengel. 
5. Bak het goed door, en 

zet vervolgens het 
vuur uit. 

6. Smeer de wrap in 
met een laagje 
kruiden crème. 

7. Maak de taart. Steeds 
1 wrap en daarop een 
laagje met het 
groente gehakt 
mengsel. Top elke 
laag met het mengsel 
af met wat geraspte   

Kaas. Eindig met een 
wrap zonder kruiden 
crème, en top deze af 
met een flinke laag 
geraspte kaas. Je 
moet de taart 
ongeveer 20 minuten 
afbakken in de oven 
op 180 graden.  
 
SMAKELIJK ETEN! 

  

De linde tekenwedstrijd 

door Anouk V (8a) 

Het thema van de 

tekenwedstrijd is 

Sinterklaas. Het is de 

bedoeling dat het thema 

goed herkenbaar is. Je 

mag krijtjes, stiften, verf 

en kleurpotloden 

gebruiken. Je moet je 

naam, je leeftijd en in  

 

welke groep je zit op de 

achterkant schrijven. 

Inleveren kan t/m 

Maandag 2 December in 

groep 8. We kiezen 2 

winnaars, 1 van de 

onderbouw en 1 van de 

bovenbouw. De winnaars 

krijgen een leuke prijs!!! 

VEEL SUCCES!!! 

U heeft vast weleens gehoord 
dat er veel te veel papier wordt 
verspild, en dat is niet goed 
voor het milieu. We maken deze 
krant digitaal, omdat het veel 
beter is voor het milieu, en er 
wordt dan minder papier 
verspild. Het afval van een 
papieren krant kan ook in je 
omgeving terecht komen en dat 
is erg slecht! 

Een digitale krant is goedkoper, 
sneller, gemakkelijker te 
verspreiden, het is heel modern 
en daarmee gaan we ook nog 
met onze tijd mee. We hopen 
dat doordat de krant digitaal en 
gratis is meer mensen de krant 
gaan lezen dan dat ze met een 
papieren krant zouden doen! 

 

 

De Amerikaanse dollar stond hoger deze week dankzij nulla a erat eget nunc hendrerit 
ultrices de NEC nulla. Donec viverra leo aliquet, auctor quam id, convallis orci.  

 

Buitenspeeltips  
Door Karlijn (8a) 

Verveel jij je wel eens in de 
pauze?? Misschien spreekt een 
van deze spelletjes jou wel 
aan! 

Volg de leider; 

Spreek met de spelers een 
gebied af waar iedereen elkaar 
kan horen. 1 iemand wordt 
gekozen en is de tikker. 
Iedereen probeert niet getikt te 
worden, maar iedereen (ook de 
tikker) moet in het afgesproken 
gebied blijven. Als de tikker 
hulp nodig heeft roept hij 
keihard een opdracht, zoals; 
iedereen moet gaan hinkelen! 
Iedereen moet deze opdracht 10 
seconden volhouden. Als er nog 
2 mensen over zijn wordt er een 
nieuwe tikker gekozen. Spreek 
zelf af of de tikker de opdracht 
ook moet uitvoeren.  

 

Man overboord; 

Kies een speelveld uit. 1 iemand 
is de tikker. Deze persoon doet 
zijn ogen dicht. Iedereen blijft 
in het speelveld en ontwijkt de 
tikker. Raakt de tikker jou, blijf 
dan staan. De tikker mg blind 
raden wie hij heeft aangeraakt. 
Heeft ie het goed? Dan is 
diegene hem. Is het fout? Blijft 
de tikker dezelfde tikker. Roept 
de tikker onverwachts “man 
overboord”? dan moet iedereen 
van de grond zijn. Is er iemand 
toch op de grond? Dan is 
diegene hem. Zijn er meerdere 
mensen op de grond? Dan 
wordt de tikker bepaald met 
steen, papier, schaar.  

 

Fotobijschrift 

 


