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Biden en Trump

De Amerikaanse
verkiezingen: 

Trump vs. Biden.

Knallend het jaar uit?

Zou er dit jaar een vuurwerk
verbod komen?

Twentse boer

Twentse boer vertelt over
hondendrollen in de wei.

Zwarte Piet... of niet?

Wat gebeurt er met zwarte
piet?

Veel leesplezier

Team Stee2

Biden en Trump

Dit zijn Trump en Biden.

Wij hopen dat jullie genieten en het leuk vinden om
onze krant te lezen. Misschien komt er nog wel een
vervolg...

Medewerkers:
Redacteurs Biden en Trump
Floor N. & Celeste

Redacteurs Zwarte Piet... of niet?
Melinda

Redacteurs Knallend het jaar uit?
Luna, Hasse & Milou

Redacteurs Twentse boer
Mila & Melinda

Knallend het jaar uit?

Interview: 
''Kyara, wie denk jij dat er gaat
winnen''?
Kyara: ''Ik denk Trump omdat de
meeste mensen hem goed vinden''.

''Kim, Wie hoop jij dat er gaat
winnen''?
Kim: ''Ik hoop Joe Biden''.

''Meester, wat vind jij van Trump''? 
Meester: ''Trump zou het land
voorop moeten zetten en zijn verlies
moeten toegeven''.

Inmiddels is het al bekend dat Biden
heeft gewonnen maar Trump wil zijn
verlies niet toegeven. Op 20 januari
dan word Biden president tenzij
Trump nu alle rechtszaken zou
winnen. Maar die kans is heel klein.

Het is wel spannend want Trump
gaat allemaal rechtszaken
aanvragen. Omdat Trump niet
tegen zijn verlies kan. Hij was ook
streng tegen werknemers hij zij ook
heel veel: YOU'RE FIRED! (niet
echt leuk)

Zwarte Piet... of niet?

Interview:  ''wat vind je ervan dat
zwarte piet niet mag en waarom?'' 
Floor B.: ''Ik vind dat stom want dat
is een traditie''.
2e interview: ''Wat vind jij ervan dat
er geen zwarte pieten mogen en
alleen roetveegpieten en waarom''?

[meester] Daley: ''Ik vind het wel
goed want sommige mensen
voelen zich daar niet fijn meer bij.
Het is een feest voor iedereen dus
zou ook iedereen zich er fijn bij
moeten voelen''.
Elburg heeft besloten om kinderen
te laten kennis maken met de grijze
piet. 
Hier zijn de meningen heel erg over
verdeeld. Wij vinden het wat
vreemd omdat wij zwarte Piet meer
als traditie zien en niet als iets
kwetsends.

Ze hadden er heel veel discussie
over dat zwarte piet roetveegpiet 
werd maar heel veel mensen
vinden het stom dat er
roetveegpieten zijn maar ik vind zelf
ook leuker met zwarte pieten niet
gemeen bedoeld  tegenover getinte
mensen. 

Dit jaar word het sowieso al moeilijk
om oud en nieuw te vieren in
verband met corona. Het kabinet zit
te denken aan een vuurwerkverbod.
Dat. wil natuurlijk niemand, vooral
niet de mensen die al veel vuurwerk
hebben gekocht. Het zou wel
moeten want de zorg wordt
overbelast. Als vuurwerk verboden
wordt is er verlies van 80.000 euro. 

Interview met de klas: 
''Meester heb je weleens wat
verloren aan je lichaam toen je
vuurwerk afstak''?
''Ja, mijn 3e arm! ''Nee grapje
gelukkig niet''.

''Hoi Eefie, wat zou jij er van vinden
als vuurwerk verboden word''? 
''Niet leuk want vuurwerk is mooi en
geeft je een kick''.

''Wat zou jij er van vinden als er een
vuurwerkverbod komt Casper''? ''Ik
vind het goed omdat het beter is
voor het milieu en omdat het
ziekenhuis erg vol zit en het anders
nog voller zit''.

De gewonden die er met vuurwerk
vallen word er gelukkig veel minder.

In 2012 waren het er nog rond de
800 op de spoedeisende hulp en
dat is nu gedaald tot 396 mensen. 
Natuurlijk wordt het sowieso al
moeilijk om oud en nieuw te vieren
met covid-19. We blijven hopen. Op
dit moment is er wel bijna duidelijk
dat er een vuurwerk verbod komt.

Vuurwerk

Twentse boer Twentse boer

Als oud en nieuw doorgaat
wensen we jullie een fijn
jaar tegemoet!

Boeren roepen mensen op
hun viervoeter rondom
weilanden vooral aan de
lijn te houden. Want een
drol in het gras kan grote
gevolgen hebben. Een
schadepost van 25.000
euro, daar zat ik zo aan.
Vanuit het keukenraam
heeft André Damveld goed
zicht op zijn grond en de
weg die naar zijn erf loopt.
De tijd dat in dit deel van
Haaksbergen niemand
kwam, is voorbij, vertelt
hij. Mede door de
lockdown is het druk in het
buitengebied; mensen
lopen er graag met
honden.

Daar heeft hij op zich geen probleem mee. ''Maar laat die
hond niet in het gras lopen'', zegt hij. ''Er zijn grenzen''.

''Indirecte dierenmishandeling'', noemt Damveld het, als
mensen hun hond los laten lopen in de wei. Wanneer hij
ziet dat het gebeurt -en het gebeurt- stapt hij erop af.
Meestal luisteren mensen, als hij ze verzoekt om zijn
grond te verlaten, maar niet altijd. En dan hebben ze aan
hem een kwade, geeft hij toe. 
''Ze halen de hond er zelf uit, of ik haal hem eruit''.

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.


