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                                         The Nile Edition 

     Nieuwe thema   
  zonder groep 8?? 
 
Ons nieuwe thema; de Nijl, een rivier in Egypte. Heel leuk allemaal, 
maar 
kijk eens even naar de titel!? Dit laatste thema doen we zonder groep 8. 
Waarom eigenlijk? Hier hebben wij een paar redenen voor. 
WAAROM DOEN WE HET THEMA “DE NIJL”  NOU ZONDER GROEP 8? 

1. We zouden dit jaar meer dingen met elkaar (groep 7) doen en 
2. Groep 8 is momenteel bezig met de eindmusical... 

Ik vraag me af of groep 8 deze themakrant überhaupt wel krijgt! Hoe 
dan ook, we verheugen ons heel erg op ons nieuwe thema! 
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              INTERVIEW MET… 
                     Lea!   

Naam:  Lea Charlie Biersteker 
Leeftijd:  11 jaar 
Geboortedatum:  08-01-2008 
Lievelingskleur:  Roze 
 

● Wat is je favoriete eten? 
‘Pizza vind ik wel lekker, maar roti vind ik ook lekker… pizza staat 
tóch wel op nummer 1!’ 
 

● Wie is je beste vriend(in)? 
‘Chaia is één van mijn beste vriendinnen, maar zit op een andere 
school, ehmmmm én Jadyn en Jelina en natuurlijk nog VEEL meer! 
 

● Wat zijn je hobby’s? 
‘Ehm, ik denk dat iedereen het wel weet, dansen! Waar ik nog meer 
van hou is de Lion King, en de Efteling (vooral met Oud & Nieuw!).’ 
 

● Wat is voor jou de belangrijkste app op je telefoon?* 
‘Ehmmm, even denken. Ik denk WhatsApp en ik vind TikTok leuk, 
maar het is niet mijn favoriet.’  
 

● Wat is je leukste herinnering? 
‘Ik denk dat ik naar de Lion King musical was geweest… nou dat 
weet ik eigenlijk wel zeker! O JAAAAAHH!!! Wat ik een hele 
grappige herinnering vond is, toen ik en Shanti nog samen op 
zwemles zaten, toen ze nog niet op deze school zat! Dat Sinterklaas 
op zwemles kwam op badslippers. Toen gooide Sinterklaas 
pepernoten in het zwembad en iedereen at ze op!! Shanti en ik 
zeiden: “IEUUWWWWWWWW! Wij eten geen natte pepernoten!” 
En toen kregen wij pepernoten in onze hand!’ 
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● Wat is je lievelingsleerkracht op ABBS-Elzenhagen? 

‘Juf Stevie, omdat ze al 2 jaar onze juf is en ze is superlief en in 
groep 8 wil ik meester Victor en meester Karim. 
 

● Wat is je lievelingsliedje? 
‘Ik weet niet precies wat mijn lievelingsliedje is, maar ik vind het 
leuk om naar Ronnie Flex te luisteren en ik en Yara zijn Ed 
Sheeran-maatjes, maar nu vinden we hem wat minder, omdat hij 
minder liedjes uitbrengt MAAR vrijdag komt er een nieuw liedje 
uit met Justin Bieber, dus ik en Yara gaan zeker luisteren! 

    DANKJEWEL VOOR HET INTERVIEW!!! 

       
                     Lea’s lievelingsemoji! 
 
*Lea is vergeten om te zeggen dat ze Spotify ook leuk vindt. 
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 Onze geschiedenis!   
                  :o 
 
Je wil natuurlijk wel weten: hoe komen die kinderen nou aan de naam                         
SeNaSta? Simpel! In groep 4 had Nadia een Stabilo-potlood dat er zó                       

uitzag: Zoals je misschien ziet, zit er           
een speciale puntenslijper bij. Als je je punt slijpt, komt er poeder uit                         
(dat /is gewoon van de punt hoor, het komt niet van de puntenslijper) en                           
nog een beetje van het geheime ingrediënt en daar maakten we verf                       
van. Ons recept blijft voor ALTIJD en EEUWIG geheim, ook al weten jullie                         
nu dat er speciaal Stabilo-slijpsel in zit! In elk geval, we noemden het                         
SeNaSta-Verf en de naam “SeNaSta” vinden we nog steeds leuk, dus                     
noemden we de krant Krant SeNaSta. “Se” komt van Serafina, “Na” van                       
Nadia en “Sta” komt van Stabilo. 
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Hevige overstroming 
zuidoosten Afrika… 

I n Mozambique, Malawi en Zimbabwe kwam op vrijdag 

14 maart cycloon Idai. Er waren meer dan 750 
slachtoffers. Praise Chipore, die sliep toen het gebeurde, 
heeft het overleefd en ligt momenteel in het ziekenhuis. 
De stad Beira heeft de meeste ramp gehad, en het staat 
voor maar liefst 90% onder water! We hebben een 
correspondent geïnterviewd, genaamd Bram 
Vermeulen. ‘Hulpverleners zeggen dat het water op 
sommige plekken tot elf meter hoog komt,’ aldus 
Vermeulen… 
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Misschien heb je gemerkt dat 
1. de letters groter zijn 

Juf Stevie zei tegen ons dat we een grootte van kleiner dan 18 moesten 
gebruiken, dat scheelt inkt én papier!  
2. het logo anders is 
3. het plaatje heel slecht is 
Toen we ons eerste artikel schreven, hadden we amper ervaring, dus 
kregen we het plaatje nog niet helemaal goed. 
 
WAAROM MAKEN WIJ THEMAKRANTEN? 
We begonnen dus met dat artikel op de achterkant, maar waarom deden 
we dat eigenlijk? Het was een opdracht van Nieuwsbegrip! Niet lang na 
dit artikel kwam de volgende tekst van Nieuwsbegrip uit. We vroegen 
aan juf Stevie: ‘Mogen we van deze tekst ook een minikrantje maken?’ 
Maar juf zei dat we beter een krant over het thema konden maken, dat 
is leuker en ze beloofde dat hij in heel groep 7 én 8 uit zou komen! Dus 
dat deden we, met dank aan NIEUWSBEGRIP!!!!!!!!!!!!!!😘😘 
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                       Niley Games 
Rebus 

+   + = 
          -gel                                              m=p                                               -en 

Woordzoeker 
  N    S    A    B    H    C    F 
  S     I    S    I    T    D    A 
   E    S    J    F    E    G    R 
  H    O     I     L    S    P    A 
  K    A    M    E    E    L    O 
  L    A    K     I    R    F    A 

   

 
 



Woorden die je moet zoeken: 
NIJL                    AFRIKA 
FARAO               ISIS 
KAMEEL           SETH 
door team SeNaSta (Nadia & Serafina, 7A)   
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          Se Na Sta K le u r plaat! 

Wil je een interview van jezelf in de interviewrubriek van Krant SeNaSta?  Loop dan even 
naar groep 7A en vraag dan naar Serafina & Nadia! (Mag ook tijdens pauze) 
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