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L E M M E R

TIENERKRANT
D O O R  T I E N E R S   

Onderzoeken, ontwerpen, ontdekken,
zo leren wij op Tienerschool Lemmer!

Elke maand houden wij jullie op de
hoogte van onze ervaringen op de
Tienerschool!

AGENDA
18-10 t/m 22/10 Herfstvakantie

25 oktober survival les

28 oktober kick-off nieuwe unit

3 november bezoek reisbureau

4 november vakdocent techniek komt

5 november vlindertuin Lemmer

17 november tieners 12 uur vrij:
ontwikkelmiddag 



FAIRTRADE FOLDERS
D O O R  K I M   

Er zijn veel landen in de wereld, zoals Zuid-Afrika, Egypte, Frankrijk en Mexico. Maar niet
in elk land is geld verdienen makkelijk zoals in Afrika of Azië daar gebeurd ook veel
kinderarbeid. Kinderarbeid is dat kinderen moeten werken voor of met hun ouders en
soms alleen omdat ze geen ouders hebben. Dan werken ze ook 10 uur per dag meestal
van 6 uur ‘s morgens tot  4 of zelfs 5 uur ’s middags, dan hebben ze blaren op hun
handen, ook hebben ze nooit  vrij. Hier om is Fairtrade opgestart mensen die werken
krijgen een eerlijke prijs terug van wat hun verkocht hebben. Er zijn veel verschillende
producten:https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coffeefresh.nl%2FNieuwsenacties%2FBlog%2F9mei2016
&psig=AOvVaw2fXWGSrDKR4eN0t5ArpGUB&ust=1633781415347000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiTmJnkuvMCFQAAAAAdAAAAABAK

Wij hebben hiervan een folder gemaakt met allerlei informatie over Fairtrade. Deze
folder is super informatief en geeft bijna antwoord op elke vraag hierover. 

HANZE STAD
D O O R  J U L I A  

Maak je eigen Hanze stad!
Wij begonnen met het lezen van een tekst. Daarna moesten we uit de tekst soorten
spullen die ze verkopen zoeken. Zoals lakens, appels en  peren en nog veel meer. Al die
spullen worden verkocht door de kooplieden die gevaarlijke tochten maakten voor hun
spullen om daarna te verkopen op het marktplein. Toen we daar mee klaar waren
moesten we onze eigen Hanze stad maken. Dat was een super leuke opdracht. We
gingen er al snel mee aan de slag. : ) We hadden superleuke resultaten. Sommige
hadden echt alles wat een Hanze stad nodig heeft. De waag, kasteel, marktplein, een
haven, kerk en sommige zelfs een voetbalveld of een opslag. Dit waren super
opdrachten! :D

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.coffeefresh.nl%2FNieuwsenacties%2FBlog%2F9mei2016&psig=AOvVaw2fXWGSrDKR4eN0t5ArpGUB&ust=1633781415347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiTmJnkuvMCFQAAAAAdAAAAABAK


CHINESE MUUR
D O O R  D O U T Z E N  

Onze eigen Chinese muur
Wij hebben een Chinese muur gemaakt. Wij hebben Chinese tekens en een Chinees
gedicht gemaakt. Daarna hebben wij een boekje gelezen over wat en hoe lang en hoog
de Chinese muur is. Weetje: wist je dat de Chinese muur 21.000 kilometer is? En we
moesten ook eigen leerdoelen maken en Doutzen ging het er over China hebben. 

Ik heb ook nog een stukje van een van de Chinese gedichten: 
China is een grote stad en daar hebben ze ook een kat.
En die hebben een groot neusgat.
En in China is een boskat.
En dat is einde gedicht van Jelka

En heel leuk gedicht. Maar nu wat over het boekje. Het boekje zaten leuke quizzen, en
hoe bijzonder de Chinese muur is. Waar de Chinese muur ligt en waarom de muur is
gebouwd is. Ook waarom ze in China met stokjes eten en in Nederland niet. Daarnaast
hoe je met die stokjes moet eten. Dat hebben we natuurlijk even geprobeerd. En wat ze
allemaal in China drinken. Dit was het, doei! 

KOKEN EN RECEPTEN
D O O R  S O P H I E

Hoi wij hebben op het ZL natuurlijk koken gehad,
maar we hebben ook zelf recepten gemaakt op school
en een woordweb over roti, ramen en canneloni. Bij
koken hebben we ook recepten gemaakt zoals
gevulde paprika of pannenkoeken, we leren dat
allemaal van mevrouw Midema. We hebben ook een
heeele lange tekst gelezen dat was een tekst van de
top 10 beroemdste gerechten van de wereld, ik ga er
nu een paar opnoemen en er wat over vertellen. De
eerste is roti, roti is een Indiaas gerecht iedereen denkt
dat het uit Suriname komt maar dat is dus niet zo, ze
eten het ook wel in Nederland. Tweede gerecht,
ramen is het tweede gerecht, het tweede gerecht is
noodlesoep !! Het komt oorspronkelijk uit China alleen
het werd heel veel geïmporteerd naar Japan en
uiteindelijk is het een recept van Japan geworden. Dit
waren een paar gerechten waar we het over hebben
gehad.
Dit was een stukje tienerkrant dat ik heb getypt doei! 



GASTLES OP DE
TIENERSCHOOL
D O O R  J E L K A  

We hadden vorige week donderdag een gastles van
de moeder van Kim. Het was heel leuk want we
kregen een rondleiding door het Laboratorium maar
het was niet in het echt want dat kon niet i.v.m. met
corona dus ze had een filmpje gemaakt over alle
machines die ze gebruiken daar. We kregen eerst
uitleg voor dat we proefjes gingen doen. Toen we de
uitleg hadden gehad mochten we beginnen met de
proefjes. Dat was heel leuk, want we hadden nep
bloed en dat mochten we in een buisje doen en we
mochten het met een toupetje in een ander buisje
doen en dit was een korte samenvatting van de
gastles van de moeder van kim veel plezier met de
rest van de krant. 
 
Wist je dat :je een groene bant om je arm krijgt als je
moet bloed prikken. 

KICK-OFF DE WIJDE
WERELD 
D O O R  S T E V E N

Aan het begin vonden sommige het eng en spannend.
Gelukkig went het snel. Het is erg fijn om 9 uur school
te beginnen. Aan het begin vonden we het een beetje
gek om bijna niet uit het boek te werken, maar dat is
juist leuk! We krijgen ook les van Zuyderzee docenten. 

Met de kick-off kwam een mevrouw langs die wel 500
km had gelopen. De pelgrimstocht is helemaal naar
Santiago de Compostella. We mochten de tas even
voelen, heel zwaar. 
Daarna hebben wij een woordspin/mindmap gemaakt
over de wijde wereld. Wij wisten met ze allen al heel
veel!  



TIENERONDERZOEKEN
D O O R  N I C K  

Bij de tiener onderzoeken gaan we allemaal onze eigen onderzoek doen en die moet iets
met ‘de wijde wereld’ te maken hebben. Het onderzoek mag je helemaal op je eigen
manier doen in Word, PowerPoint of bijvoorbeeld een Kahoot! En we hebben allemaal
een leuk onderwerp bedacht zoals Nick heeft een onderzoek bedacht over het monster
van Loch Ness en heeft Steven heeft het gemaakt over auto's over de wereld en heeft
Doutzen het gemaakt over China en maken Sanne en Sophie het over de ruimte, Kim
over onderwaterwereld, Julia over de evolutie van dieren en Jelka over de bergen. 

Iedereen gaat altijd met een lach naar huis en dat komt door juf Jelena en juf Mirthe en
nog een fijne dag en groet van ons allemaal.

FRANS EN ENGELS
D O O R  S A N N E  

Deze 1e weken hebben wij veel met Frans en Engels
gedaan. Onze Frans docent was meneer Tahirou en de
Engels docenten heten meneer Medema en later ook
mevrouw Muskens.
Wij hebben veel woorden en mensen geleerd zoals in
het Frans: Je Parle dat is praten en in het Engels :
parents dat zijn ouders. Waarschijnlijk wist van het
Engelse woord al af maar van het Franse woord nog
niet. Frans is best wel makkelijk te leren maar op het
begin snap je er nog niks van.

"IEDEREEN GAAT
MET EEN LACH
NAAR HUIS" -
NICK 


