
Het nieuws van A tot 6 
Klaskrant Klas Sven 2017-2018   Freinetschool De Vlieger  Nr 3 - 23 oktober 2017           Redactie: Minne & Lio 

Filemking 
 
Vrijdag was het in de voormiddag de eerste workshop van 
ons filmproject. Klas Sven zit in de jury van Filemking, het 
filmfestival voor kinderen. Eerst hebben we een grappig 
oefenfilmpje gekeken. Dan heeft de begeleidster Lisa het 
eerste echte filmpje getoond. We denken dat het over een 
meisje ging van wie de moeder was gestorven. Het was een 
animatiefilm met veel zwart en felle kleureffecten.  
 
Elk kind kreeg een blad met 4 cirkels. Een ging over de inhoud, de andere was omschrijven wat je hoort en 
ziet, de derde beschreef  de feiten en nog een andere was je mening over de film. Dit moeten we doen voor 
elke film. 

Sproetenkop 
 
We zijn met heel 4de leefgroep naar theater Tinnen-
pot geweest, de voorstelling ging over Max en zijn 

vrienden. De personages waren poppen.  
 

Het waren allemaal heel goeie vrienden tot er een 
nieuwe jongen bij kwam. Hij noemde Max heel de 

tijd sproetenkop. Afi was een donker meisje en haar 
noemden ze zwarte vrijdag. Haar grootvader kwam 

uit Ghana en de 
papa van Afi 

woonde daar ook. 
Zij waren cacao-

boeren maar de 
oogst was niet 

meer goed. Ze za-
ten een jaar zon-

der eten want ze 
kwamen de cacao-

bonen niet op ha-
len. Het jaar na-

dien waren er su-
per veel cacaobo-

nen. Op het einde 
gingen al de boe-

ren samenwer-
ken.☺ 

 
 

TEKST VAN DE WEEK  

 POLLY  



Met de fiets naar het zwembad 
 

Vrijdag zijn we gaan zwemmen met de fiets. Weet je dat 
Waldo tegen een auto gefietst was? Er zat een deuk in 
de auto! Sommige kinderen begonnen te lachen. Nele, 
de mama van Freek, is dan met Waldo en zijn fiets naar 
het zwembad moeten stappen. Sven regelde alles met 
de eigenaars van de auto. Waldo was geschrokken 
maar hij was niet gewond.  
 
Toen we er waren hebben we wedstrijdjes gedaan. 
Eerst met 4 en dan met 2. Toen we terug keerden had 
Waldo geen fiets. Geert dacht dat Waldo te groot was 
om achterop te zitten. Hij moest wisselen met Minne 
van fiets. Minne moest dan maar achterop bij Geert. 
 

Vrijdag de 13de 

 
Voor wie het nog niet 
wist: vrijdag de 13de 
is een ongeluksdag. 
Dus daarom den-
ken wij dat Waldo 
daarom  gebots is 
met de fiets.             

40 
 
Woensdag werd Sven 40. Donderdag organiseerde de klas zijn 
verrassingsfeestje. Iedereen had iets mee. We zijn een kwartier 
vroeger gestopt met godsdienst, zedenleer en islam om het voor 
te bereiden. Net toen we gingen beginnen, ging het brandalarm 
(het was een oefening). We hadden nog maar 5 minuten over dus 
we zijn in de speeltijd binnen gebleven. Toen Sven binnen kwam 
hebben we slingers over hem gegooid en partypoppers afgesto-
ken. Dan hebben we gedanst. Sven heeft ook een dansje gedaan! 
Volgende week gaat hij ook nog trakteren.  


