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Horoscoop

Een gewone schoolkrant?
Nee, dit is een magazine!
Een magazine dat is gemaakt door tien
enthousiaste en creatieve leerlingen van
basisschool Het Meesterwerk. Ik dank
hen voor hun bijzondere inbreng!
Tijdens de eerste redactievergadering
bedachten ze de titel, Fokuzz! Daarna
was helder wat de inhoud zou worden:
alles wat met ogen, zien en concentratie
te maken had, kon worden gebruikt.
De redactie is natuurlijk haar publiek niet
vergeten! Het moet leuk zijn om te lezen!
Daarom ook een paar spellen. Er zijn
zelfs prijzen mee te winnen. De gezichten van zestien leerlingen van groep 8A
zijn vervormd. Herken je ze alle 16? Of los
je de raadsels op van de spreekwoorden.
Welke zijn door de redactie verzonnen?
Schrijf de antwoorden op een papiertje
met je naam erop en klas. In de hal staat
een pot waar alle briefjes in kunnen.
Isthea Amoilafoe en Melody Rampersad
maken de winnaar bekend. Doe mee en
win een verrassingspakket!
En voor het overige.... ik wens je veel
leesplezier!

Pag. 28

Life Hacks
Hein Walter
Hoofdredacteur
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De redactie
Dean Saib

Darshan Crataura

Arasch Tahiri

Noa Soeter

Melody Rampersad
Dylan Hansen

Renzo Heitmans
Isra Azaroual
Isthea Amoilafoe

Daniël Hopman
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Gedragsregels van Het Meesterwerk in de praktijk
		

Hoe geven de kinderen aan dat ze naar het toilet moeten:

		

Juf Kim: Door de ketting te pakken

		

Juf Wilma: Ze kunnen het vragen

		

Juf José: Door het kaartje om te draaien

		

Juf Kitty: Dan nemen ze de ketting mee en hangen deze aan de deur

		

Juf Cocky: Ze zeggen het tegen mij

		

Juf Silvia: Ze nemen een ketting mee één voor de jongen en één voor de meisjes

		

Juf Anne Maaike: Ik heb een wc bordje

		

Meester Chris: Ze gaan zelf met een plasketting om

		

Juf Kathinka: Ze nemen een ketting mee. Een kind tegelijk

Als het koud is in de klas mogen de kinderen dan hun jas aanhouden.
Juf Wilma: Als ze het heel koud hebben wel
Juf Kim: Nee, maar er zijn uitzonderingen
Juf Anne Maaike: Nee maar, je kunt wel een vest mee nemen
Juf Silvia: Alleen als het binnen vriest
Juf Cocky: Nee
Juf Kitty: Nee
Meester Chris: Dat mogen ze zelf beslissen.
Juf José: Nee
Juf Kathinka: Nee
Mogen kinderen iets voor zichzelf doen als ze lang en hard hebben gewerkt
Juf Sylvia: Soms
Juf Anne Maaike: Soms
Juf Kim: Soms
Juf Cocky: Ja, dat mag
Juf Kitty: Ja, dat mag
Juf José: De weektaak
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Juf Kathinka: Ze mogen kiezen uit een aantal dingen die ze kunnen doen als het gewone werk af is.
Juf Wilma: Ja, dat mag
Juf Inge: Ja, dat mag
Moet het stil zijn in de klas en hoe zorgt u ervoor dat de klas helemaal stil is.
		

Juf Sylvia: Het hoeft bijna nooit helemaal stil te zijn.

			
		

Juf Anne Maaike: Met de stemkaarten.

			
		

Wij regelen dit door een stoplicht en de stemkaarten.
Soms wil ik dat er stil gewerkt wordt en soms niet.

Juf Kim: Tijdens het zelfstandig werken en tijdens een toets.

			

Als er hulp gevraagd mag worden een 3 stem.

			

Ik tel af naar 0 en hou dan mijn hand omhoog.

		

Juf Cocky: Als er een activiteit is waarbij het stil moet zijn, dan hangt de 0 stem er.

		

Juf Kitty: Bij kleuters werken we met een 3 stam, bij het eten, drinken, voorlezen,

			
		

Juf Wilma:Ik let goed op wie er geluid maakt. In het begin van de les is er een nul 		

			
		

instructie en soms bij werk een 0 stem.
stem, na een tijdje een 3 stem.

Juf José: Zelfstandig werken stem 0, samenwerken stem 3

Mogen de kinderen muziek luisteren tijdens het werk?
Juf Anne Maaike: Niet meer, want er werd raar door gedaan door sommige kinderen.
Juf Kim: Nee
Juf Kathinka: Nee
Juf José: Nee
Juf Sylvia: Nee, soms via het digibord
			

Mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen?

			

Juf Cocky: Nee, alleen als uitzondering

			

Juf Kitty: Alleen op maandagochtend om te laten zien in de kring.

			

Juf Kathinka: Op spelletjesochtend wel.
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Hetzelfde woord in verschillende talen

Liefde
Love
					 Hubb
Obicham
		 Liebe Ljubav
				 Amare
Elsker Amour
Szerelem
6

Groep 8A, een aantal foto’s van leerlingen. Herken je ze?
Ze zijn een beetje vervormd, verdraaid en verkleurd. Kijk maar goed.
Vraag aan de redactie naar welke naam bij welke foto hoort. (Zie ook blz. 7)

Daan
Younes
Chanel
Bo
Deninnio Zoë Isthea Melody
Dylan
Lina Jeremy Augustin
Simon
Sarina
Oyani Jady
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Advertentie
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Koop deze shampoo
en je haalt alleen maar goede cijfers!

Nu voor maar €35,50
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Moeilijke rekensommen

De rekenredactie was een beetje in de war.
De goede antwoorden staan bij de verkeerde sommen.
Wie kan helpen?

272 + 648 + 4060 = 			

14000

103 + 1307= 					

13200

426 + 986 + 4268 = 			

36

5 x 399 = 						

4980

33 x 400 = 						

1410

6 x 4 : 2 = 						

1995

35 x 400 = 						

3

81 : 27 = 						

12

8 x 9 : 2 = 						

5680
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Advertentie

O, ik
gecon ben zo
centr
eerd!

Poets je verstandskiezen
met deze tandpasta
en je IQ gaat omhoog met 20%!
Voor maar €299,99!
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De Nieuwste Pokémons
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WOORDAANEENSCHAKELING

oogverrekijkertelevis
ietelescoopgadeslaan
fotofilmlezenspiege
ltekenenkijkenbekijk
enblikkenstaren
filmtheatermusi
calbioscoopaanscho

uwenoptiekvisiezien
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Het magische oog
Door Arasch Tahiri

Er was eens een jongen en hij had een magisch oog. Hij kon zo ver zien als een
roofvogel. En hij kon ook weten wanneer er gevaar dreigde.
Op een dag ging hij naar school. Plotseling kreeg hij een signaal door via zijn oog.
Hij zag een paar jongens een kleine jongen pesten.
De grote jongens zeiden tegen de jongen met het magische oog dat hij er zich niet
moet mee moest bemoeien,want anders zouden de jongens hem ook gaan pesten.
Maar de jongen met het magische oog ging gewoon door. Hij zei dat ze er mee
moesten stoppen. De jongens gingen expres door met pesten.
Opeens werd de jongen met het magische oog zo boos dat zijn oog bloedrood
werd en toen Psjoe!!!!!!!!!!!!
Er kwam een rode laag over de wereld. De magische jongen had iets gedaan waardoor pesten niet meer bestond. Toen was de wereld weer normaal. Maar nog
lang niet perfect. De jongen wilde het wel perfect maken dus dat deed hij ook. En
bem!!! De wereld was perfect! Geen oorlog niks. Alleen maar perfect. En alles door
de jongen met het magische oog.
En ze leefden nog lang en gelukkig.
Einde
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ILLUSIES

Zie je een eend
of een konijn?
					

Zeg eens hoi tegen het gezicht.

							
							

Zie je twee gezichten
of een beker?
15

Advertentie

Koop nu
oplaadbare
telefoonhandschoenen

doe de handschoen om je hand
en zet je telefoon er tegen aan.

voor maar 46,86 euro!
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Raadsel - 		

Welke 3 van deze 12 Spreekwoorden
zijn door de redactie verzonnen?

1.

Door het oog van de naald kruipen (= op het nippertje ontsnappen)

2.

Een doorn in het oog zijn (= je ergens aan ergeren)

3.

Het oog is groter dan de maag (= meer op je bord scheppen dan je op kan
eten)

4.

Het oog van de meester maakt het paard vet (= het werk gebeurt beter als
de baas toezicht houdt)

5.

Je oog als koptelefoon gebruiken (= een gesprek afluisteren, terwijl 		
je net doet alsof je niet luistert en naar iets anders kijkt)

6.

Het oog wil ook wat (= het uiterlijk van iets speelt ook een rol)

7.

Het oog ziet altijd van zich af (= de eigen fouten ziet men niet,
maar andermans fouten altijd wel)

8.

Iets/iemand op het oog hebben (= voor zichzelf al iets/iemand hebben
uitgekozen)

9.

Je verloren oog in je toilettas vinden (= je plotseling een speciaal moment
herinneren)

10.

In het oog hebben (= binnen het gezichtsveld hebben)

11.

Je oog in het frituur gooien (= een herinnering die je probeert te vergeten)

12.

In het oog lopen (= opvallen)
17

SPELLING
Elk woord kent maar een goede spelling.
Weet jij welke?

moejlijke
moeilijke
moeileike
moeillijke

Googe			
Googlle			
Google			
Gogle			

omiddellijk
onmiddellijk
onmiddelijk
onmiddeleik

eeten
etten                             
eeteen
eten
		

schol			
sgool
school			
schooll			

fokuz
fokus
focus
focuss

		
		
		
		

geschiedenis			
gesschidenis			
gesgiedenis			
cheschiedenis			

maatsschappei
matschappij
maatsgappij
maatschappij

fantastisch                irritante   
fantastig                    iritante    
vantastisch               ierritante  
faantastisch             irrietante  
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temparatuur
tenparatuur
temperatuur
temparratur

Het Oog
Bindvlies: 		

Het bindvlies bedekt het witte deel van het oog en de binnenkant van de oogleden.

Hoornvlies: 		

Het hoornvlies beschermt het oog voor stof en gevaarlijke dingen in de lucht.

Iris: 			

De iris, of het regenboogvlies, regelt de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt

Pupil: 			

De pupil is een kleine ronde opening in de iris.

Lens: 			

De ooglens kan van sterkte veranderen door boller of platter te worden.

Straallichaam:
			

Het deel van het oog dat aan de iris verbonden is en
die de vormverandering van de lens mogelijk maakt

Netvlies: 		
			

Het netvlies is een doorzichtig,
rood vlies dat een groot deel van de binnenzijde van de oogbol bekleedt

Vaatvlies: 		

Het vaatvlies zorgt voor de voeding van het oog.

Glasachtig lichaam:

Het ligt tussen de lens en het netvlies het is een belangrijk deel van jouw oog.

Gele vlek: 		

Gedeelte van het netvlies, waarmee het scherpst kan worden gezien.

Blinde vlek oogzenuw: Plaats waar de oogzenuw het netvlies verlaat
			
en waar geen kegeltjes of staafjes voorkomen.
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Oogbal strips

20
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Oogverblindende jurken

Prinsessenjurken uit 19e eeuw
Boerenkleding uit 1953

Kledingwinkel uit 1953

trouwjurk uit de 18e eeuw

Rare jurken uit de 20ste eeuw

Keizerlijke jurk uit 19e eeuw
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Alle oude namen hebben betekenissen. De meeste namen zijn gebaseerd op oude
naamvormen en zo kunnen we de betekenis van elke naam achterhalen.
Van groep 6A, de klas van meester Chris, (dat volgeling van Christus betekent),
hebben we alle namen opgeschreven en de betekenis erbij gezocht.
Mooie namen!

Nisanur = Licht				

Jaycharel = Stralend

Dean = Leider				

Rayan = Slim, briljant

Jasmin = Jasmijn			

Alana = Beeldschoon, offer

Bas = Aanbeden			

Djada = Wijs

Tygo = De gelukkige			

Noa = Rust, vrede, troost

Rachel = Klein lammetje 		

Ynola = Betoverend

Zumra = Lofzang			

Kiryano = Straal van licht

Celine = Hemels			

Naliyah = Geliefd

Avinash = Onverwoestbaar

Kyra = Zon

Isra = Prins van god			

Trista = Zorgzaam,lawaaiig

Calvin = Onverschrokken		

Caitlyn = Puur, schoonheid		

Arasch = Held				

Sam = Zijn naam is God

Diana = Goddelijk			

Calvin = Onverschrokken

Deshawn = Onbekende		

Quinn = Intelligent

Giorgio = Landwerker		

Nina = Meisje				

Priscilla = Oud, eerwaardig, vroeger, voormalig
Robin = Briljant, schitterend door roem
Janayah = Gods genadig geschenk
23

ILLUSIES
Vlgones een oznrdeeok van
een Eglnese uvinretsiet mkaat
het neit uit in wlkee vloogdre
de ltteers in een wrood saatn,
zlonag de ersete en de latsate
ltteer maar op de jiutse patals
saatn. De rset van de ltteers
mgoen wllikueirg gpletaast
wdoren, je knut gwoeon lzeen
wat er saatt. Dit kmot odmat
we neit ekle ltteer arpat lzeen
maar het wrood als gheeel.
Wdooren als ,,arngchstseeuw’’
waar in nrolemale
omdigstasnheden ahct
mdeeklikners elakar oplogevn,
lgigen eits meoilijker.
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Advertentie

FOCUS
Speel dit nieuwe ps9 spel!
In dit spel zit een medicijn!
Als je het hebt gespeeld
blijft het 24 uur in je brein hangen.
In die 24 uur
kun je de zwaarste gewichten optillen
die er bestaan van 10008958 kilo!!!!!!!!

De game heet: FOCUS
Koop het in de GameShop

Voor slechts € 84,54
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Advertentie

Snelle Jelles
Draag deze schoenen
en je bent de snelste van allemaal!
Iedereen noemt je Snelle Jelle!

Er zitten motoren in de noppen
en je rent zomaar 50 kilometer per uur!

Voor maar € 88,98
En voetballen?
Daar ben je ook meteen goed in!
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Raadsel - 		

1.

Welke 3 van deze 13 spreekwoorden
zijn door de redactie verzonnen?

Als een blinde over de kleuren spreken (= Spreken alsof men ‘n kenner is
over iets waar men niets van weet)

2.

Hij is blind voor het gras dat op zijn hoofd groeit (= Niet opletten)

3.

Doorslaan als een blinde vink (= Hoogst onlogisch redeneren)

4.

Een blind paard zou er geen schade doen. (= Een armoedig interieur)

5.

Zo blind als een camera (= Een flits in je ogen krijgen)

6.

Iemand de ogen verblinden (=Iemand door uiterlijke schijn misleiden)

7.

In den blinde (=Blindelings)

8.

In het land der blinden is Eenoog koning (= Tussen dommeriken volstaat
een klein beetje verstand om baas te zijn)

9.

Zo blind als een mol (=Stekeblind)

10.

Met een blinde schaar een schaduw knippen (= Iets onmogelijks willen)

11.

De ogen verblinden (= Blind maken voor de waarheid)

12.

Zo blind als een kip (= Eigenwijs)

13.

De blinde muur (= Een muur zonder ramen)
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LIFE HACKS
Hoi allemaal, we hebben 3 super handige life hacks voor jullie!
Laten we beginnen. De eerste life hack vind ik super handig.
Het enige wat je nodig hebt is een paperclip.
Zo raak je het uiteinde van de plakbandrol nooit meer kwijt.

				

Coole speaker!

Zo maak je met hulp van een
uienring het perfect gevormde ei.
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