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Winnaars
kinderboekenweek

de Buizerds

TREK DE AANDACHT

Ze trekken de aandacht van
de lezers en werken zo als

een soort reclame

de bouw

de bouw was binnen 2
weken klaar we hebben hem

gemaakt met hout
schroeven en waterverf

Meester nieuws

Kindgesprekken zijn
allemaal klaar en wat gaan

we er mee doen!!

VERLEID DE LEZERS

een paar scholieren maken
een auto die kan rijden niet
slecht voor het milieu dus.
er staat ook een filmpje bij

dit wil je niet missen!!!!

Buizerds winnen met Jekko

Filmpje gemaakt door Mathijs, Jelger en Tim!!

In dit blok kun je een inhoudsopgave plaatsen.

Pagina 1:Jekko in actie!
Pagina 2:Kindgesprekken
Pagina 3:

Wil je nog meer nieuws maken in de Nieuwstool?
Maak dan nog meer pagina's aan!

Zie rechts in het menu 'Nieuwe pagina'. Daar heb je
de optie om uit verschillende indelingen te kiezen.
Je kunt op deze manier de nieuwsproductie
uitbreiden. Voeg bijvoorbeeld een foto- of
videoreportage toe, of nog een nieuwsbericht,
column, betoog, etc!

De Jekko

wij hadden een wedstrijd voor de
kinderboekenweek.het ging over
een voertuig van de toekomst wij
hebben een auto gemaakt : De
Jekko!!!

je zal je nu vast afvragen hoe we
aan die naam komen nou zo dus:'
van een klasgenoot'.
die begon met Jekko en toen werd
dat de naam van onze zelf
gemaakte auto.Van hout met de
hele klas.

Dit filmpje staat op het account
van Tim lol gamer pro .

de maximum snelheid van de jekko
is 20 kilometer per uur

Kindgesprekken

Alle kindgesprekken van de
Buizerds zijn klaar!!
En we gaan er allemaal mee aan
de slag!

Maar wat hebben we dan
afgesproken... Ja dat is per kind
verschillend maar zeker iets waar
ze trots op kunnen zijn.

Deze foto is ook gemaakt  op kamp
toen we de bood op stapten

Wij zitten op het speciale
basisonderwijs in Sneek de
Sudwester en toen meester het
vertelde dat we een voertuig
moesten maken was iedereen heel
enthousiast en we dachten we gaan
dit winnen en toen de jury zij dat we
gewonnen hadden was iedereen
heel blij en we spelen nu ook met de
Jekko buiten en als de Jekko kapot
is repareren we hem weer

De jekko bestaat uit verschillende
onderdelen hout waterverf en
schroefen

wanneer en wat

Nieuwstool opslaan de bouw van de Jekko

ongeveer 4 weken
geleden begonnen we met
de Jekko te bouwen.
inmiddels is hij al lang
klaar.waarom hebben we
dit gedaan? Omdat het

Deze foto is van onze klas
gemaakt op amelamd toen
we op de bood stapten

Wij hebben als klas de jekko gemaakt en we zijn heel trots
op het resultaat het heeft 2 weken gekost om de jekko te
maken vandaar dat wij deze krant maken over de jekko
hebben gemaakt

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.


