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Verkiezingen in de VS

mediamasters

School plein

waarom is snoep
verslavend?

Verderop in de krant

Op 7 november won Joe
Biden de
presidentsverkiezingen.
Lees het hoofdstuk A.U.B.

het is een soort game die je
met de klas speelt en waarin
je vragen beantwoord

Juliana school de
Kwartellaan

waarom is snoep
verslavend?omdat er een
stofje in zit dat je het blijft
eten

Meer weten over Corona of
het klimaat lees dan verder.

Maak je eigen nieuws!

Lees deze krant!
Pagina 1: Diverse berichten.
Pagina 2: Cornoanieuws
Pagina 3: Klimaat
Wil jij ook weten wat er allemaal speelt in groep 7b.
Lees dan gauw alle artikelen die in deze krant
staan. Wij hebben met z'n allen geschreven over de
actualiteit.
Veel leesplezier.
Groeten van groep 7B

waarom is snoep verslavend?

media masters
Mediamasters is een spel op het
digibord. Je hebt bepaalde speel
dagen. Daarin speel je de game.
Terwijl je speelt krijg je filmpjes te
zien en daar krijg je vragen over
zoals hoeveel procent ,zet het in de
goede volgorden en nog meer. de
filmpjes gaan over H.E.N.K een
robot en die moet je dingen leren
door de vragen te beantwoorden.

Er zijn ook nog spellen die je kan
doen. Het handigst is om dat in
groepjes te doen die je juf maakt. Er
zijn spellen zoals: een podcast
maken, nep nieuws en nog veel
meer. Als je een opdracht klaar hebt
krijg je een bits code. Met die code
kun je weer meer bits verdienen.
Voor grote opdrachten krijg je 150
zoals een podcast. Je kan ook 75
bits verdienen met een spel zoals
een eigen game maken. En 40 bits
zoals nep nieuws.

Bits zijn punten die met de klas
verdient hebt.Verschillende scholen
doen er aan mee.zoals de
julianaschool die heeft nu ongeveer
786 punten.Met die punten kan de
klas een prijs verdienen.je weet nog
niet wat voor prijs ,maar hopelijk
wint de julianaschool.Ze doen erg
hun best ,maar er zijn natuurlijk
anderen scholen die kunnen
winnen.Je doet mediamasters in
groep 7.

VS verkiezingen

De Amerikaanse verkiezingen

Veel roddel progamma's
vinden dit niet leuk, want
ze hebben niks meer te
zeggen over Trump. Ze
doen alsof ze blij zijn met
de winst van Joe Biden,
maar dat is niet zo. Bidens
eerste plan is om het
coronavirus onder controle
te krijgen. Hij wil ook wat
doen
aan
de
klimaatverandering.

Het duurde lang, maar zaterdag 7 november heeft Joe
Biden officieel de president verkiezingen gewonnen.
Trump is niet zo blij dat Joe Biden gewonnen heeft. Joe
Biden krijgt officieel 20 Januari de sleutel van het witte
huis. Trouwens Joe Biden is de 44e president. Trump
moest huilen toen hij verloor. Biden was te blij toen hij
won. Trump was boos en verdrietig en Joe was natuurlijk
heel blij. Trump spant allemaal rechtszaken aan, tot nu
toe heeft hij ze allemaal verloren. Nu maar hopen dat
Trump niks meer uitspookt in de tijd dat hij nog president
is.

Het schoolplein
De Juliana school Kwartellaan is
een gezonde school . deze school
heeft een watertappunt ,schoolfuit
en een nieuw schoolplein.Ze kunen
er op kingen,baskitbalen ,paardje
spelen en nog veel meer.De
makers van dit school plein is de
Johan cruiff foundation.Elke dag
krijgen we schoolfruit omdat we een
gezonde school zijn. Ze zijn super
blij met het schoolplein. Er word er
van
alles
gedaan
op
het
schoolplein.Er zijn elke week 3
verschilende
soorten
fruit.De
kinderen
krijgen
op
woensdag,donderdag en vrijdag
schoolfruit.In de pauze´s maken de
kinderen veel gebruik van het
schoolplein.

als je suiker binnen krijgt dan komt
het stofje dopamine vrij in je
hersenen dat zorgt voor een fijn
gevoel ,daarom wil je het steeds
meer eten.
suiker eten leidt tot nog meer suiker
eten. Zo krijg je te veel calorien
binnen. alles wat het lichaam te veel
wordt opgeslagen in de vorm van vet
en suiker zorgt ervoor dat je moelijk
kunt stoppen met eten.
de 13 jarige Alina morse heeft een
nieuwe soort snoep bedacht wat
gezond is en ze noemt haar snoep
zolly pops. en je kan ze online kopen
er zitten 25 lollys in. er zit in een
normaal snoepje gemiddeld 4gram
suiker. een mens eet gemiddeld per
jaar 6 kilo aan snoep. er zijn meer
dan 1.000 snoepjes. De duurste
chocolade reep ter wereld is 230
euro en is gemaakt van speciaale
cacou. cirkeltrek is het lekkerste
snoep ter wereld zeggen ze. de
eerste echte snoepjes zijn gemaakt
in het jaar 1510.

WEETJES
* HET MEEST GEGETEN SNOEP
IS CIRKELTREK
NEDERLANDERS
VAAKST DROP.

ETEN

HET

NEDERLAND EET GEMIDDELD
MET ZE ALLEN ZO EEN 36
MILJOEN KILO AAN SNOEP.
MENSEN DIE SNOEP ETEN ZIJN
MEESTAL HEEL AARDIG.
KAUWGOM IS GOED VOOR JE
CONCETRACIE.
DE
NAAM
SNCKER
IS
VERNOEMD NAAR EEN PAARD.
ER WORD PER SECONDE 200
KITKATS GEGETEN.
TWIX HEETTE EERST ERAIDER.
HET ZWARSTE SNOEPJE OOIT
IS 100 KILO

weetjes over snoep
Alina begon op haar 7e al
snoep te ontwikkelen en
ze zijn heel gezond.

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.
ONZE
SCHOOL
IS
GEZONDE SCHOOL !!!!!

EEN

Nieuwstool

Pagina

corona

nieuwste fashion trend

nieuw vaccin???heb jij al een mond masker??

heb jij al een mondmasker??
heb jij een stoffen of een medische iedereen heeft er wel
een . in sommige winkels moet je er een op. hoe moet je hem eigelijk
goed op doen ? alleen aan de touwtjes bij de oren vastpakken . zit
niet aan de voorkant .maak zeker dat er een filter in zit anders heeft
het geen zin.zit jij op de middelbare school? en hebt er een nodig . je
kunt veel leuke mond maskers kopen bij boek winkels en
kledingzaken. je kan ook er een zelf maken. je mag helemaal zelf
kiezen welk patroon. ruitjes stippen een streepjes ! alles kan . je kan
naar de plaatselijke stof winkel gaan . en je helemaal uitleven .en je
kan ook nog leren naaien . er zijn toch ook voordelen van corona

Teststraten
hoeveel mensen hebben corona ?????

HOEVEEL MENSEN HEBBEN op de ic liggen niet heel veel
CORONA.
mensen die uit eindelijk dood
gaan . het is ook erg voor de
Hoeveel
mensen
hebben zorg. die kunnen natuurlijk niet
corona ,5424 dat zijn de helpen en mensen beter
nieuwe besmettingen van maken. er gaan ook mensen
vandaag .En er liggen 637 op naar het ziekenhuis als
de ic . En hoeveel mensen voorzorg. die mensen zijn dan
hebben sinds corona februari erg ziek maar hoeven niet aan
424.819. En op de verpleging de beademing . die mensen
liggen 1725 mensen . EN in hebben een soort van geluk
februari zijn er 8,215 doden want zij hoeven niet aan de
,en vandaag zijn er 76 doden . beademing

er mogen ook geen mensen
op bezoek bij de patiënten.dat
is best zielig voor de ouderen.
dan gaan ze bijna dood en dan
mag niemand op bezoek. dat
is wel voor je eigen bestwil.
want niemand wil corona,toch.
dan is het beter als we de
maatregelen volgen. en naar
irma sluis kijken.en goed
desinfecteren want je wil niet
je opa of oma besmetten

corona regels

virussen vroeger
vroeger waren er ook veel
virussen de pest en de spaanse
griep . alleen toen hadden we
nog
geen
handgel
of
mondmaskers.
die
virussen
warennog jaren in de wereld . nu
hebben we bijna een vaccin.
gelukkig leven we nu in 2020 en
niet in 1350. waneer je denkt
corona blijft er altijd denk dan
aan de pest. die was er nog
honderde jaren. opeens was het
er niet meer. er was geen vaccin
niks . het was gewoon weg .
maar corona is minder dodelijk

Welke regels zijn er?
alle virussen vroeger waren veel
dodelijker dan corona.eigelijk
hebben we nu geluk . kinderen
worden niet hard getroffen. maar
met de spaanse griep en de pest
.was het een heel ander verhaal
.veel mensen hadden het toen
niet over leeft helaas. mijn opa
lach toen op de ic toen de
spaanse griep uitbrak. dat leek
een beetje op corona maar dan
anders

rijk of arm . vroeger werd er
meer gedaan aan rijken mensen
arme waren niet belangrijk
genoeg. die konden niks betlalen
. maar iedereen werd even hard
getroffen net zoals nu. rijken
konden medicijnen betalen maar
arme
niet.
iedereen
was
verdrietig over de mensen die ze
verloren hebben.

in amerika zijn veel besmettingen zou het ook hier gebeuren???
in meerdere landen hebben
mensen bijna geen ziekehuizen.
daar gaan er dan meer mensen
dood aan.zoals in indonesië daar
is het heel druk op straat maar er
zijn weinig ziekenhuizen. dat kan
ook leiden naar een economie
daling.

Er zijn meerdere corona regels.Een daarvan is
de afstand.Ook een mondkapje is een soort
regel
alleen dat is niet verplicht.Je mag ook niet
meer dan twee mensen boven de 12 jaar in je
huis.
Er was ook een regel geen handen schudden.
Voor kinderen onder de 12 gelden de regels
niet.
Meestal als er nieuwe regels komen is er een
persconferentie op dinsdag.Daar is Mark Rutte
bij en Hugo de Jonge.

Het vaccin

corona internationaal
in alle landen is corona . het is
allemall begonnen in china . dat
licht in azië.nu zijn daar niet zo
veel besmettingen. maar in
amerika zijn het er wel een paar
miljoen. trump dacht dat het
maar een griepje was. dat was
vataal
voor
amerika.
de
economie in bijna alle landen
gaat achteruit. behlave in china
en een paar andere landen. ook
in nederland gaar de economie
achteruit . veel mensen over de
hele wereld verliezen hun
banen.vooral
in
amerika.
gelukkig sparen veel mensen
geld voor tijden zoals deze.in
italie is het ook minder
geworden.bijna niemand gaat
daar naar buiten. terwijl het wel
mag

heb je wel eens een corona
test gedaan zo ja , moest je
veel niezen of viel het mee ?
En hoelang moest je wachten
tot je de uitslag kreeg . Er zijn
179.259 teststraten .Er zijn
637 op de ic . En er liggen
1717
mensen
in
het
ziekenhuis met corona ,
waarvan er 44 nieuw zijn .En
er
zijn
nieuwe
corona
patiënten bij het zijn er 5424.
En er zijn er ook wat dood dat
zijn er 76

In rusland doen ze bijna niks.
omdat ze dan veel geld
verliezen. ze hebben daar ook
veel besmettingen.tja als je er
niets aan doet grijg je ook veel
besmettingen.boontje komt om
zijn loontje.hetzelfde is aan de
hand in brazilië.daar doet de
president ook niks .die zegt net
zoals trump het is maar een
griepje . dat is natuurlijk niet zo.
er gaan veel mensen dood aan
die moeten naar het ziekenhuis.
maar dat hoeft niet volgens de
president.

Het vaccin van farmaceut Pfizer, dat bij de eerste
onderzoeksresultaten een effectiviteit van 90 procent behaalde,
beschermt de drager waarschijnlijk voor minstens één jaar tegen het
coronavirus. Die bewering deed Marc Kaptein, medisch directeur van
de
Nederlandse
tak
van
Pfizer,
donderdagavond
bij
televisieprogramma Op1.
"We weten het nog niet precies", benadrukte Kaptein, "maar wat wij
weten uit eerdere klinische studies, die veelbelovende antistoffen- en
T-cellenreacties aantoonden, gaan wij uit van minimaal een jaar".
T-cellen en antilichamen zijn belangrijke onderdelen van het menselijk
immuunsysteem.
Volgens Kaptein is er hoop. Hij vermoedt dat begin 2021 de eerste
Nederlandse bevolkingsgroepen gevaccineerd kunnen worden, maar
benadrukt dat vaccins van andere farmaceuten noodzakelijk zijn om
de rest van de wereld te kunnen vaccineren.

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.

klimaat

klimaatverandering

Pagina

opwarming van de aarde

Het klimaat verandert doordat de tempratuur stijgt.
En omdat er steeds meer broeigassen zoals CO2 in de lucht komen,weterschappers
denken en weten het bijna wel zeker dat het grootten deels door mensen komt.
Dieren zijn door ontbossing en opwarming 18 procent leeftijd gebied kwijt .
Er is spraken van droogte als er meer water verdwijnt als dat er valt stel je voor in de
zomer bij een weekje mooi zonnig en warm weer dan word het gras al geel.
Met in De Bild een gemiddelde tempratuur van 18,3 C tegen normaal 17,0 C was de
zomer,ondanks de koele juli voor het derde jaar op rij zeer warm.
Onze eigen mening hierover is het volgende:
Anna: Ik vind dat het moet stoppen. Mensen die in een fabriek werken moeten geen
plastic borden maken. Maar kan ook kartonnen.
Ella: ik vind dat we met zen allen moeten stoppen vervuilen van het klimaat en dat we
met zen allen in actie moeten komen voor verandering in het klimaat.
Flora: ik vind dat er snel wat aan gedaan moet worden aan het klimaat.
Lina:Ik vind dat er snel iets aan gedaan moeten worden want anders kunnen de
generaties na ons niet veilig leven.

Deskundige weten bijna zeker dat de mens ermee te maken heeft. Zonder dat ze het
door hebben. De dieren hebben er ook last van.

Slecht voor dieren

Ernstige gevolgen.

Dieren kunnen er slecht tegen. Dat zie je hier boven. Dieren kunnen niet goed voetsel
vinden. Daardoor gaan 80% van de dieren dood. Dat betekend dat over een paar jaar
veel dieren zijn uitgestorven. Dat is niet goed voor de natuur. Doordat er minder dieren
komen dan worden er steeds minder natuurgebieden waar ze kunnen leven.

Als de temperatuur stijgt. Dan smelten de polen. Dan stijgt de zeespiegel. En komen er
overstromingen. In plaatsen onder de zeespiegel. De dijken en de dammen moeten dan
hoger. Dat kost veel geld. Maar anderen landen aan de Noordzee hebben het geld
misschien niet. Dan zal hun land overstromen.

plastic soep

Over een paar jaar

Als we met ze alle op de huidige weg doorgaan,dan zulle we 2040 met ze alle twee keer
zoveel plasticafval hebben gecreeerd en zal de totale hoeveelheid plasticin de oceaan
zijn verviervoudigd.

Over een paar honderd jaar is de aarde niets meer dan een oneindige woestijn. dieren
en mensen bestaan dan misschien niet meer en als ze nog bestaan dan niet voor lang
en dat is zonde van de aarde.

