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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!

Wij houden jullie op de hoogte van
onze ervaringen op de Tienerschool!

AGENDA
07-03 tot 08-04 nieuwe unit

08-03 kick-off: excursie

10-03 brainstormsessie rapport/TOP 

16-03 voorstelling: Frets

15-04 Paasweekend

20-04 & 21-04 IEP eindtoets

22-04 Koningsspelen



ONZE UITVINDINGEN
D O O R  J E L K A  

Aan het begin van de nieuwe unit: De prijs van vooruitgang, hebben we allemaal een
eigen uitvinding gemaakt en dat was super leuk. 
Ik, Jelka, heb een disco auto gemaakt. Dit hebben we gedaan op de eerste dag dat we
de nieuwe unit hebben gestart. Het was toen echt een rommel in de klas, maar het was
zo leuk en iedereen had weer een andere uitvinding. Het was ook een beetje stressen,
want we hadden maar 1 dag, maar alle kinderen hebben het af gekregen. Toen ik in
quarantaine zat heeft de rest van de klas goed gekeken naar iemand anders zijn
uitvinding en hebben daar vragen bij gesteld. Degene die de uitvinding heeft gemaakt
kreeg de vragen, want de ander moest kijken naar de kwaliteit en prijs van de
uitvinding. Ze keken dan of de uitvinding de prijs waard was en of de kwaliteit wel goed
was van de uitvinding.

KUNST
D O O R  S O P H I E

Hoi ik ben Sophie en ik ga wat vertellen over kunst. Wij hebben de Unit over De prijs van
vooruitgang, wij hebben al heel veel geleerd over uitvindingen en ook uitvinders, maar
over kunst hebben we ook geleerd. Wij hebben geleerd over dadaisme en futurisme, ik
ga even uitleggen wat ze allebei inhouden, dadaisme is dat je iets belachelijk maakt
zoals bijvoorbeeld de Mona Lisa met een snor, wij hebben zelf ook een dadaisme
tekening gemaakt. Met Futurisme wouden ze beweging maken op papier, maar
meestal zag je niet goed wat het nou eigenlijk was maar soms ook wel, dus het was
soms wel wat ingewikkeld. Op de achterkant heb ik zelf een dadaisme tekening
gemaakt als voorbeeld. Zoals je ziet is het gele rondje het eigeel maar ook de zon en de
weerspiegeling in het water ziet het er nog meer uit als een zon maar alsnog op een ei
omdat je de eierschillen ernaast ziet, dus eigenlijk is het een soort van belachelijk
makend. 



HUGO DE GROOT
D O O R  D O U T Z E N  &  J U L I A

Onze juf ging een verhaal vertellen over Hugo de Groot. Midden in het verhaal stopte juf
en wij moesten verder het verhaal verzinnen. Het langst verzonnen verhaal was van
Nick. Het waren wel 3 bladzijdes lang. 

De juf stopte bij: Plotseling kreeg Maria een idee. Daarna moesten wij het verder
afmaken. Uiteindelijk heeft juf het echte verhaal vertelt. En zo is het echt gebeurd. 

En Julia heeft ook nog een tekening gemaakt over hoe de kamer van Hugo de Groot
ongeveer er uit zou zien.



MEELOOPDAG
D O O R  D A N I E L  

Vandaag heb ik geleerd: In WERELD IN GETALLEN. Welke breuken procenten en
verhouding erbij hoort. En we hebben lekker met kleuren gewerkt. Daarna hadden we
pauze (Bij de T1ENERSCH00L.)
En toen deden we STAND EN DE MAND. Daarbij zegt iemand STAND IN DE MAND EN
DE BAL IS VOOR
En dan zegt diegene je naam of iemand anders naam en dan gooit hij/zij de bal in de
lucht en dan moet je hem snel pakken en dan roep je STOP! Daarna moet iedereen zijn
benen wijt open doen dan kiest degene die de bal heeft iemand uit en dan zeg je de
voormaan en achternaam. Je klanken van je voornaam en je achternaam , zoveel
stappen mag hij/zij dan doen en dan moet je proberen de bal door je poortje te doen. Na
de pauze hadden we een blad en op dat blad stonden tafels boven de 10
Dus bijvoorbeeld 2x31 of 7x11 heel simpel (voor de meeste.)
Toen gingen we spelling doen en hadden we kaartjes met woorden en die woorden
moesten we onthouden en op een papiertje schrijven. Het waren er wel 38! En met die
woorden moesten we zinnen of een verhaaltje schrijven. 
Daarna gingen we met de tienerkrant bezig. Dan heeft iedereen een onderwerp, en dat
komt dan in de tienerkrant en op de website.
Toen hadden we weer pauze en toen gingen we een filmpje kijken dat over Bataven en
Romeinen ging. En bij buiten spelen gingen we weer STAND IN DE MAND spelen.
Na de pauze mochten we het filmpje even afkijken en daarna gingen sommige
kinderen met hun werkje bezig bijvoorbeeld: De tienerkrant , Poster en eigen uitvinding,
Kunstwerk: dada of Infographic over uitvinders.



GEDICHT GASTLES ENERGIE
D O O R  K I M  

Dagen gaan vooruit met energie,
Net zoals de tijden van de amfibie.

Hier een beetje aardgas,
Voordat ik dit aanpas.

Wil ik iets zeggen,
Stop met dreggen.

Mijn boot is gezonken, 
En alles is verdronken.

Branden doe je met kool,
Ook al zit dat in mijn zool.

Vervuiling op de aarde 
Wind water en zon, 

Wou dat ik de vervuiling veranderen kon.
Stroom maak je met magneet, 

Veel gas dat jij besteed….



'CREATVITEIT'
' LEUKSTE SCHOOL

TER WERELD'
'THEE MOMENTEN'

VOLGENS DE
TIENERS 


