Schreuderschool gemaakt. Dilara en Ayoub vertellen iets over een dansvoorstelling en
Qudoos vertelt over een bekende scheidsrechter. En er is weer een quiz!
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Bu sayfada çocuklara tüm
imkânlar tanınmaktadır. Bu sayfa,
P.H. Schreudersschool’un
ö!rencileriyle beraber yapılmı"tır.
Dilara ve Ayoub bir dans gösterisi
hakkında anlatmaktalar ve
Qudoos, ünlü bir hakem hakkında
anlatmaktadır. Ve bir yarı"ma
vardır!

P.H. Schreuderschool

Hoe heet de grote kerk op de
Hoefkade?
A. Heilige Marthakerk
B. Heilig Hart Kerk
C. Heilige Engelbewaarder Kerk

Hoe vaak per week is de
Haagse Markt?
A. keer
B. keer
C. keer

Kinderpagina
De wijkkrant heeft ook
altijd een kinderpagina. Die
wordt steeds samen met een
basisschool gemaakt. Deze keer
is de kinderpagina door de P.H.
Schreuderschool verzorgd.

Schilderswijkquiz De antwoorden
Hoe heette het gebied van de
Schilderswijk vroeger, toen het
nog uit weilanden bestond?
A. Vrouwenpolder
B. Zusterpolder
C. Moederpolder

On this page, children have been
given free rein. The page was
produced in cooperation with
pupils from P.H. Schreuderschool.
Dilara and Ayoub tell us more
about a dance performance and
Qudoos talks about a famous
referee. And there’s another quiz!

Dick Jol in de klas
Mijn naam is Qudoos ik zit in groep 7a
bij Juf Astrid. We hadden een project
Helden in de wijk en we kregen vijf
lessen van Dick Jol en Paul Zwaan.
We gingen met ze voetballen in de
gymzaal en we hebben afspraken
gemaakt. De laatste les hebben we
een wedstrijd met ze gehouden.
Het team van Dick Jol heeft
gewonnen, dat waren vijf kinderen:
Sweeta, Disailly, Qudoos, Ibrahim,
Yasin. Iedereen was erg fanatiek.
Dick Jol was een erg goede
scheidsrechter. Het was heel leuk!

van de vorige quiz:
1.C

2.B

3.A

Zend je antwoorden voor 2 april naar:
info@schilderswijk.nl.
Onder de goede inzenders wordt een
leuke prijs verloot!

De P.H. Schreuderschool is een
kleinschalige, veilige buurtschool.
Een school voor speciaal
basisonderwijs die kinderen
duidelijkheid, structuur en veel
persoonlijke aandacht biedt en
waar kinderen met veel plezier
naartoe gaan. Leren neemt op
onze school een belangrijke
plaats in. Een van de doelen van
de P.H. Schreuderschool is dan
ook: uit ieder kind het maximale
leerresultaat halen.
De P.H. Schreuderschool ligt aan de
Hendrick Goltziusstraat 5, aan de
rand van het Hannemanplantsoen.
Als uw kind verwezen wordt naar
het SBO, kom dan eens langs voor
een rondleiding.
Telefoon: 070 380 0942.
www.phschreuderschool.nl.

Spreekbeurt voor
ministers
Leerlingen van groep 8A geven een presentatie over mensenrechten.

Bezoek aan
het Nederlands
Danstheater
Mijn naam is Dilara Sahin en ik zit
in groep 7a bij Juf Astrid en mijn
school heet de Schreuderschool.

we op het podium doen voor de
mensen en toen gingen we een
lichtshow doen.

Nederlands
Dans Theater

We waren eerst in de achtbaan en
toen kwam er een aap met een bal
en toen ging iedereen gillen.
Toen was er een dansshow en ging
iedereen dansen. Het was te gek.

door Ayoub, 11 jaar

We zijn 9 februari naar het
Nederlands Dans Theater geweest,
dat is in de stad. We zijn met 4
groepen geweest. We gingen met
de bus en daar aangekomen kregen
we een plek om te zitten.
We gingen zitten en toen waren er
een man en een vrouw die gingen
balletdansen. En toen ging Juf Kim
op het podium staan en riep Sweeta
en mij om ook op het podium te
komen. Daar gingen we dansen wat
we hebben geleerd. Dat moesten

Dansers van het Nederlands Dans Theater.

Nadira heeft de dansers zien dansen
en ze heeft de kleedkamer gezien van
de dansers.
En zij heeft ook gezien waar ze in
dansen en waar de woonkamer is
van de dansers waar ze rustig kunnen
uitrusten. En ze hebben ook een
sauna en een zwembad voor als ze
willen gaan dansen. En ze heeft ook
gezien waar ze oefenen als ze willen
gaan dansen.
Nadira heeft ook gedanst en
geoefend en ze heeft les gekregen
van juf Kim. En toen zijn wij met
de klassen naar het Dans Theater
gegaan. We zijn met de bus geweest.
Wij zagen allerlei verschillende
mensen uit andere landen dansen.
En het was heel leuk om te zien.

De dag van de mensenrechten wordt
ieder jaar gevierd op 10 december.
Dit jaar was er een bijeenkomst
over mensenrechteneducatie in het
onderwijs op het Zandvliet College in
Den Haag. De leerlingen van groep
8A van de P.H. Schreuderschool
mochten de bijeenkomst
openen met een spreekbeurt
en PowerPoint presentatie over
mensenrechten. Naast de vele
mensenrechtenorganisaties en
organisaties uit het onderwijsveld,
zaten ook de ministers Verhagen en
Plasterk in de zaal.
Voor de leerlingen was dit een
spannende gebeurtenis en een
geweldige ervaring. Naast het
houden van de spreekbeurt, werden
de leerlingen door beide ministers
uitgenodigd om ook naar de
toespraken van de bewindslieden te
luisteren, zodat deze de kinderen
persoonlijk konden bedanken. De
leerlingen zaten op de eerste rij naast
de ministers. Hoewel de leerlingen
na afloop vonden dat beide ministers
toch wel ‘raar praatten’, hebben
zij het heel erg leuk en leerzaam
gevonden.

