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de masked singer

Alle karakters van de masked singers

Natuurvervuiling.

Ondanks dat ons water erg schoon is,kan de
kwaliteit van het water worden aangetast door
allerlei stoffen.De manier waarop deze in het water
komen,kan per stof verschillen.De vervuiling wordt
met diverse maatregelen bestreden.
Weetje:
Bijna alle plastic die ooit gemaakt is bestaat nog
steeds in een of andere vorm.Experts voorspellen
dat plastic zo'n duizend jaar kan blijven bestaan.
mop: Een vogel zegt tegen een koe in de wie:
´In mei,leggen alle vogels een ei´.
Antwoordt de koe:´Vogels zijn saai´.
Koeien leggen elke dag een vlaai´.

Vuurwerk verbod

the masked singer veel mensen
kijken het maar wie zaten er
eigenlijk in  
de vuurvogel:Willeke Alberti de
koning:Diderik Jekel het skelet:Kim
Veenstra de dino:Churandy Martina
de aap:famke loise de muis:Mariska
Bouwer de lama:Joris Linsen de
kamelion:Samanta Steenwijk de
vlinder:Babet van veen de
astronout:matti valk de yeti:ernst
Daniel Smit de rest gaat vrijdag
naar de finale naar de finale gaan
de vos de panter de zebra en het

zeewezen.  volgen juli het tv
progamma laatst was er een record
er keken maarliefst 2.746.000
kijkers veel he de juri leden zijn
altijd in chok als er weer een
masker af gaat de presentators zijn;
Buddy Lorreta Geerart en Carlo de
presentator is:Rubben Nicola niet
alleen in Nederland heb je de
Masked singer ook in Belgie
Frankrijk Duitsland en de Verenigde
staten

weetje:The mask singer is
oorspronkelijk in Zuitkoreaans
progamma dat sinds 2015 onder de
naam [the king of mask singer] word
genoemd   wij hopen dat juli
naardeze tekst het progamma ook
gaan kijken

sinterklaas mop

Is de sint aangekomen ? Ja van de
pepernoten en nog flink ook.

Sinterklaas komt zaterdag aan.

Maar kijk het op tv en ga er niet
heen, want door het coronavirus
mag je er niet heen. anders
verspreidt het virus zich.

Hier zie je hoe sinterklaas is
aangekomen.

Het kabinet wil totaalverbod op
vuurwerk en ook de politie, boa's en
burgemeesters zijn het met het
kabinet eens. Omdat de
ziekenhuizen nu al vol corona
patiënten liggen kunnen er geen
vuurwerkgevallen bij. Bij de
komende jaarwisseling zullen we
dus misschien geen knallen horen.
Het is nog niet duidelijk, maar niet
iedereen is er blij mee. 

Hier volgt een interview met Jorg:

Wat vind jij van het vuurwerk
verbod?

Ik vind het heel goed, omdat  het
Corona-virus  invloed heeft op de
maatschappij. En als je dan met veel
mensen samen komt verspreid het
virus sneller.

Denk jij dat die regel ingesteld word
of niet?

Ik denk van wel ,omdat de politici en
veel andere mensen het er mee
eens zijn.

Denk je dat volgend jaar de regel
ook nog geld?

Nee,Omdat dan hopelijk het
corona-virus weg is.

Steek jij wel eens vuurwerk af?

Ja, bijna elk jaar wel, maar het boeit
mij niet zo veel, want het is ook
heel slecht voor het milieu, dus als
er een vuurwerkverbod komt dan
vind ik dat niet erg.

Is er ook overlast bij jouw in de
buurt?

Nee geen overlast, maar wel heel
veel rommel. Wij hebben ook een
plein bij ons in de straat en dat ligt
elk jaar letterlijk HELEMAAL vol
met afgestoken vuurwerk.

Geschreven door :Jonas en Cato 
hartelijk dank voor het lezen van
ons stukje

Roselle en Berla

Trump en Biden Stop bomen kappen

Raadsel:
ER LIGT EEN DODE MAN
IN EEN TREIN WAT
KLOPT ER NIET? LAAT
HET WETEN IN JE
ARTIKEL!

Trump en  Biden 
waren aan het 
wachten op de stemmen
van de mensen. 
uiteindelijk heeft Biden
gewonnen hij mag 
in januari met zijn vrouw
naar het
witte huis .dus Trump en
zijn vrouw moeten het
witte huis in januari
verlaten. en 
biden weet de weg
helemaal in het witte huis.
dus betekend dat je 
geen rondleiding 
hoeft te geven aan 
biden. omdat hij vice
president was

STOP!!!!! Met bomen kappen de wereld vergaat zo.
Bomen kappen moet stoppen, omdat bomen veel voor de
natuur betekenen. Zo slaan ze CO2 op en zorgen ze voor
zuurstof, ook leven er veel dieren in bomen en zonder
bomen sterven die dieren uit . We gaan zo ook dood ,
omdat we zonder bomen geen zuurstof krijgen en dat is
dan jullie schuld. Dus als jullie doorgaan met bomen
kappen dan vergaat DE MENS EN DE DIEREN!!!!!!!!

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.
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De zezel
Van Evelien en Thijmen

Covid-19

Zezel uit kenia

Een zezel is een kruising
tussen een zebra en een ezel.
In het Engels heeft het dier de
namen zonkey en zedonk. het
dier is onvruchtbaar, omdat
het een chromosoom mist, en
kan dus geen nooit voor een
nageslacht zorgen

Vorig jaar mei ontsnapte een
zebra-vrouwtje uit het Tsavo
Esat national park in Kenia. ze
wandelde kalmpjes een dorp
in de duurt binnen en sloot
zich aan bij een groepje dat
daar rondliep. hoewel ze zich
in het dorp erg thuis leek te
voelen, brachten dierenartsen
haar na een tijdje toch weer
terug weer naar het wildpark.

Een kruising tussen 2 dieren
komt wel vaker voor. in
Groot-Brittannië werd twee
jaar geleden ook al een
zebra-ezel geboren. En toen
liep er in Italië al een paar jaar
zo´n kruisdier rond. Zezels
kunnen zelf geen kleintjes
krijgen, omdat hun genen
anders in elkaar zitten dan bij
gewone dieren. Dus het blijft in
kenia voorlopig bij dit ene
zezeltje.

Wij gaan een stukje vertellen over Covid-19.
 Covid-19 is een virus ook wel genoemd Corona. Het is begonnen op
een markt in China waar ze een dode vleermuis verkochten. De
vleermuis droeg het virus bij zich en zo is het begonnen. 

Het is nu bijna over de hele wereld verspreid. Er zijn daarom veel
strenge maatregelen gekomen zo mag je bijvoorbeeld niet meer
uiteten en moet je anderhalf meter afstand houden. Kinderen onder
de dertien hoeven geen anderhalf meter afstand te houden. 

Voor ouderen is het Coronavirus gevaarlijker dan voor jongeren. Het
is nu al sinds Maart 2020 bezig. Gelukkig is er in de Verenigde Staten
een vaccin tegen Corona wat blijkt te helpen. Er liggen daarom ook
heel veel mensen in het ziekenhuis.

Pretpark van Groep 7
Groep 7  is bezig met een
attractiepark te maken.In
tweetallen gaan ze allemaal
een eigen attractie maken.Aan
het einde gaan we alle
attractie´s bij elkaar voegen en
hebben we uiteindelijk een
heel groot pretpark.Je moet
kosteloze materialen
meenemen om de attractie te
maken.Er worden allerlei
attractie gemaakt.Zoals een
waterattractie en een
schommel boven een
ravijn,een zweefmolen,een
reuzenrad,een spookhuis
allerlei attractie zo als jullie
zien.Het worden hele mooie
attractie´s.En het voor een
cijfer.

Sinterklaas.

Sinterklaas komt weer het land
in.
Op zaterdag 14 november komt
hij aan in Nederland.
Hij komt aan in Zwalk maar
gisteren was er op het
Sinterklaas journaal te horen dat
Sinterklaas ergens anders aan
komt. Er is nog niet bekent waar
hij aankomt. Bijna alle
burgemeesters van het land
hebben Sinterklaas een brief

gestuurd. Zoals de
burgemeester  van Den Haag of
Leeuwarden.
Je kunt een tekening of een brief
naar je eigen burgemeester
sturen en dan geven die ze aan
Sinterklaas. Dat idee had
Dieuwertje Blok. Je kunt de
intocht op televisie te volgen.
Ook de video's van het
Sinterklaas journaal op:
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/

Maandag haal het tv programma
1,4 miljoen kijkers. Voor als jullie
het niet weten wordt hij de
Goedheilig man genoemd.
En hij is op 5 november jarig,
want dan is het ook pakjes
avond. En op de vorige pagina
staat een sinterklaas mop.

Dit bericht is medemogelijk
gemaakt door Alec en Tristan

Rubiks kubus puzzel.

Taeke & Sophie
Algen

De mediamasters
Wat is de mediamasters

Mediamasters is een game. Die
wordt gespeeld in de week van
media wijsheid.Het spel gaat
over Layla die een robot heeft
gebouwd. Ze wordt gevraagd
voor Jonge Uitvinders de Battle.
Ze maakt gebruikt van de Media
Masters dus onze klas.De klas
die de meeste bits heeft verdient
wint en kan mooie prijzen
winnen. 
De prijs van vorig jaar was een
kijkje achter de schermen van
het jeugdjournaal. Het duurt van
3 november tot 13 november.
Je kan bits verdienen met de
missies en de extra opdrachten
en de Quiz.

Wat doe je in de klas met Media
masters? 
Je doet de missie ´s van de
week en op vrijdag is de finale.
op maandag krijg je de uitslag
van de game.

wat willen ze bereiken met media
masters ?
ze willen de wereld media wijs
maken door mediamasters .
kinderen worden spelend wijs
bewust van het eigen online en
bewijzen hoe media wijs ze zijn 
Hoe werkt de Media Masters.
Je geeft je op als klas en
bedenkt een naam. Je kan ook
thuis bits verdienen.

Vorige week moesten we potjes slootwater
meenemen, want we kregen een gastles over
algen. Toen ze kwam kregen we uitleg over
algen en daarna gingen we naar de hal om
algen te drinken  en algen verven, je kon
namelijk algen eten.We mochten we ook ons
eigen potje onder een microscoop bekijken of
er nog iets bijzonder in zit.Wij raden het zeker
aan om de machines en de proefjes uit te
testen. Ga naar het Heim!! 

DIT IS GEEN RECLAME!

Het begon allemaal met 1 kubus.Giovanni Contardi maakte een
kunstwerk van wel 6111 kubussen in een tijd van minder dan 24 uur.
Hij maakte een afbeelding van een Atlas. 
Het was een hele klus,maar het is hem toch gelukt.´Het moeilijkste
was om de hele tijd gefocust te blijven en om de pijn in zijn benen te
verdragen´,vertelde hij. 
De kubus is bedacht door: Hongaar Erno Rubik. De kubus bestaat al
sinds 1974 en was toen een rage!!!
iedereen had er een.
En nu is de kubus gebruikt voor een super speciaal kunstwerk.
Maar wie is eigenlijk die kunstenaar Giovanni Contardi?Hij is in Italië
geboren. 
In 2009 leerde hij voor het eerst een rubik kubus oplossen.

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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Het weer voor vandaag Plaatje waar je het weer kunt zien

Plaatje waar je het weer kunt zien Plaatje waar je het weer kunt zien

Kruiswoordpuzzel Sudoku

Hoi allemaal ,we gaan vandaag het weer aan uw laten zien.

Het weer is voor vandaag bewolkt en met veel mist .
Het wordt vandaag 12 graden 
en soms ook wat regen.

We hopen natuurlijk dat het nog wat warmer 
wordt. Dus doe nu echt warmer kleren ,voordat je verkouden wordt.
Bedankt voor het lezen van dit stukje krant
en ik hoop dat je er iets aan hebt 

Groet, weerbericht 

12 graden best koud  brrrrrrr

Zie hier het lekkere weer!

Je ziet alleen maar een blij zonnetje waar je blij van wordt! De temperatuur is lekker dat kun je zelf zien!

hier zie je de kruiswoord puzzel veel puzzel plezier!!!!!! Veel succes met puzzelen!
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