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IKC HET TALENT KRANT
Redactie: Azra, Cemal, Jannat, Karam, Mahir en Yagiz

In deze krant lees
je dit en nog meer:

Wij zijn de redactie van het Persbureau van
IKC Het Talent. We hebben deze krant voor
jullie gemaakt. Veel plezier met het lezen!
2-4: Wildemanbuurt

5: Schoolvoetbal

Onze krant.
Samen hebben we tijdens 4 Talentenmiddagen de onderwerpen
bedacht, mensen geïnterviewd, teksten geschreven en mooie
foto’s gemaakt in de school en in de buurt.
6: Natuur & milieu

8: Lekker lachen
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Interviews in de Wildemanbuurt
Door Karam en Mahir

Wat vindt u van de buurt?
"Het is een goede buurt."
Waarom vindt u dit een goede buurt?
"Mensen zijn vriendelijk tegen over elkaar."

Kamal is fietsenmaker in
de Wildemanbuurt.

Wat doet u hier in de buurt?
"Ik ben fietsenmaker."
Wat zou u veranderen aan de buurt als u iets
mocht kiezen?
"Ik zou graag nieuwe huizen willen en ook een
speciale fietsenwinkel speciaal voor mij."

Wat vindt u van de buurt?
"Ik vind de buurt heel leuk, gezellig en mooi. En ik vind
de scholen verbeterd vergeleken bij vroeger toen mijn
kinderen nog op school zaten."
Wat wilt u nieuw hebben in de buurt?
“Ik vind dat de huizen wel weer wat gerenoveerd
mogen worden aan de binnekant en buitenkant ."
Yvonne woont in de
Wildemanbuurt.

Ja dat vinden wij ook.
En als u echt een winkel mag kiezen ihier in Osdorp,
wlke zou dat dan zijn?
"Een soort groothandel of een tweedehandswinkel dat
vind ik wel leuk."
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Wat vind je van de buurt?
"Ik vind het een hele mooie buurt."
Waarom vind je het een mooie buurt?
"Omdat er genoeg te doen is."
Wat is er te doen in de buurt?
"Je kan met iedereen spelen en er zijn veel winkels."
Mahir zit op school in
de Wildemanbuurt.

Wat zou je willen veranderen aan de buurt?
"De huizen zijn naar mijn mening een beetje te oud dus
mogen van mij wel verbouwd worden."
Wat doe je hier in de buurt?
"Spelen en ik zit hier ook op school."

Kom spelen in onze buurt.

Door Jannat

Kom eens naar Wildemanbuurt. Daar zijn heel veel leuke speeltuinen.
Heel veel kinderen spelen hier en ik ook. Waarom spelen heel veel
mensen in Wildeman? Omdat het hier heel vaak warm is en zelfs
volwassenen gaan naar de speeltuin met hun kinderen of met hun
vrienden of vriendinnen om lekker te chillen, maar kijk ook soms uit!
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De natuur in onze buurt
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Foto’s door Azra,
Jannat en Yagiz
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Schoolvoetbal

Door Yagiz en Cemal

Yagiz interviewt Cemal. Ze spelen
allebei in het schoolvoetbalteam.
Na wedstrijddag 1:

Na wedstrijddag 2:

Cemal, hoe vond je
de wedstrijd gaan?
‘Best wel goed, omdat de verdediging
goed was en omdat ik tevreden ben
met het aantal doelpunten.’

Cemal hoe vond je
de wedstrijd gaan?
‘Ik vond het best goed gaan.’
Waarom vond je het goed gaan?
’Ik vond het goed gaan, maar alleen
een ding niet.

Waarom vond je de verdediging
goed?
‘Omdat niemand scoorde.’

Wat vond je niet goed gaan?
’Dat er ruzie uitkwam vond ik het niet
zo goed.‘

Hoeveel wedstrijd(en) heb je
gespeeld?
‘2 wedstrijden gespeeld: met 3-0
gewonnen (Yagiz heeft 2x gescoord en
Appie heeft 1x gescoord), 2-0
gewonnen (Yagiz heeft 1x gescoord en
Mahir heeft 1x keer gescoord).’

Hoeveel wedstrijd(en) heb je
gespeeld?
’Ik heb 2 wedstrijden gespeeld.’
Hoeveel stond het?
’De eerste wedstrijd was heel
spannend, want wij stonden 1-0 voor
toen maakte ze doelpunt was 1-1
vervolgens scoorde onze
klasgenoot. En het was zo geëindigd
(Yagiz 1x gescoord en Damin had 1x
gescoord).
De tweede wedstrijd was heel
spannend, want we konden onze
kansen niet afmaken maar
uiteindelijk had Yagiz 1x gescoord,
zo was de wedstrijd afgelopen.’
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Natuur & milieu
in Nederland

Door Azra

Wat is natuur?

Recyclen

Natuur dat is bijvoorbeeld bomen,
planten en nog meer groen.
In de natuur leven er allemaal dieren,
bijvoorbeeld eekhoorns herten uilen
vossen en nog meer dieren. Maar in
Amsterdam is weinig natuur en
daardoor kunnen andere dieren niet
goed leven maar het gaat nu stuk beter
want Stichting Dierenlot en andere
mensen doen er alles aan om de dieren
te helpen. En wat het goede nieuws is
het gaat goed met de egel want mensen
die helpen de egel.

Recyclen is
hergebruiken in het
Engels, Je kan afval
hergebruiken zodat je
het kan gebruiken
voor andere dingen
bijvoorbeeld een fles als bloempot van
je tuin of balkon maar sommige mensen
gooien gewoon dingen weg in de
bossen, in de parken, in rivieren, in
zeeën en in oceanen.
Tip: flessen recyclen net als bij statiegeld.
U kunt de fles bijvoorbeeld gebruiken als
een bloempot voor uw bloemen op het
balkon of tuin, want bloemen staan leuk.
Als u de zee schoon wil houden dan kunt u
een activiteit maken waarin u de buurt
opruimt en afval recycelt.

Doe je mee?

De natuur in Nederland is schitterend. In de buurt van Amsterdam
kun je parken zien en bewandelen je ziet bomen, konijnen die rond
aan het springen en misschien heel soms zie je vogeltjes en je
hoort vogeltjes fluiten in harmonie dus de natuur is schitterend.
Heb je gehoord van de reclame van stichting DierenLot? Dat is een
groep mensen die de dieren in de natuur helpen. Je kan ook een
actie verzinnen wil je ook een actie verzinnen ga dan naar
DierenLot.nl/actie.
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Door Jannat

Aardbei Banaan Milkshake
Eerst moet je een mixer, melk, aardbei, banaan en slagroom pakken.
Doe melk er in als eerste en dan moet je de banaan in stukjes doen en de aardbeien.
Daarna moet je de banaan en de aardbeien in de mixer doen en dan mixen dan moet je
het in een glaasje doen en dan slagroom er op doen en dan ben je klaar.

Oppassen

Door Jannat

Wat is oppassen?

Wat betekent oppassen?

Oppassen is op kleine kinderen
passen en ze verzorgen.
Eigenlijk is het lastiger dan je
denkt. Ik pas ook op mijn twee
zusjes. Ik heb een oppasser:
mijn nicht en mijn moeders
vriendin dochter.

Oppassen=je aandacht erbij
houden vb: je moet goed
oppassen, anders val je.
Synoniemen: opletten uitkijken,
toezicht op een kind houden vb:
wil je vanavond oppassen als wij
naar de film gaan?
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Lekker lachen
Wat kan niet praten en lopen?
een walkie talkie.

Hoe maak je
een pratende
pannekoek?
Met de voice meel

Haha

Wat is het verschil tussen
een juf en een tandarts?
Een tandarts zegt mondje
open

Door Jannat en Mahir

Hahaha
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Hoe kan je een giraf in een koelkast stoppen?
Eerst de deur open en doe de giraf erin en dan deur dicht.
Hahaha

Hoe doe je een olifant in de koelkast?
Eerst de deur open en giraf er uit en olifant erin.

Hahaha

De leeuw geeft een feest.
Wie kan niet naar het feest?
De olifant omdat hij nog steeds
in de koelkast zit.
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