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In de klas doen we verschillende dingen om complimenten te geven aan elkaar, we
hebben bijvoorbeeld: de complimentenkei. Elke ochtend in de klas
heeft de juf een kei (complimentenkei) verstopt in iemands laatje.
Als je de kei hebt dan moet je onopgemerkt complimenten geven
aan kinderen uit je klas. Aan het eind van de dag moeten de kinderen raden wie de kei had. Ik had laatst ook de kei en toen moest ik
mee met de juf voor een spel om complimenten aan elkaar te geven.
Nou, toen kon ik lekker veel complimenten geven.
We hebben ook een andere manier om elkaar complimenten te geven en dat is het zonnetje van de week. Iedere week dan gaat de juf
een naam grabbelen. Als ze een naam heeft, dan wordt de naam op
een groot vel papier geplakt en dan moet iedereen een compliment
maken of tekenen op een briefje. Aan het eind van de week dan
Bij ons in de klas is het heel gezellig. We doen allemaal leuken
dingen, zoals de complimentenkei. Dat is gewoon een kei die
de juf elke morgen in iemands laatje doet. Diegene die hem
heeft moet er dan voor zorgen dat hij/zij iedereen een complimentje geeft. Maar diegene moet er ook voor zorgen dat
niemand hem of haar door heeft. Aan het einde van de dag
mag iedereen raden wie ze dachten dat de kei had. Als de juf
op een geven moment zegt: ‘Wie had de kei?’ moet degene
met de kei opstaan. Snap je? Zelf vind ik het echt super leuk.
Ik heb hem zelf al een keer gehad en niemand had me door.
Anouk

Bij ons in de klas
ruilen wij elke maandagochtend plekjes. Dat
doen we niet op de manier waarbij je zelf mag
kiezen, nee je krijgt een opdracht mee. Voorbeelden van opdrachten zijn: ‘Ga naast iemand
zitten waar je nog niet naast hebt gezeten dit
jaar’ of ‘Ga naast iemand zitten naast wie je je
goed kan concentreren’ of ‘Ga naast iemand
met dezelfde hobby zitten’. Ik vind het wel leuk
om te doen, want je komt ook eens naast iemand anders te zitten. Anna en Aaron

Bij ons in de klas werken wij meestal samen tijdens begrijpend
lezen. Ik vind dat heel fijn, want dan kan je dingen vragen aan de
ander als je iets niet snap en dat is andersom ook zo. Ik kan hen
dan ook helpen. Soms maken we ook gebruik van het rad. Het rad
heeft 4 vlakken: zelfstandig of klassikaal of werken in tweetallen
of werken in groepjes van 3/4. We kijken klassikaal na en bespreken de vraag klassikaal. Tess v en Siko
We
hebben
leren vertrouwen hebben in
elkaar tijdens de gym. We
hebben acrobatiek oefeningen gedaan. We gingen menselijke torens bouwen, zoals
piramides met z’n zessen of
met ze allen. Ik vond het
super leuk! Sanne

Wij doen met
gym aan acrobatiek. Je
moet elkaar vertrouwen om dit te kunnen doen. Zelf vind ik de piramide het
leukste, omdat je dat met elkaar moet
Bij acrogym doe je leuke trucjes en kunstjes en je moet elkaar
doen en dan moet je goed kunnen sawel vertrouwen, want anders gaat het mis. Meestal gebeurt dat menwerken om te blijven staan. Je
niet, maar soms doe je wel gevaarlijke trucjes. Ik vind het wel
kan ook zweven op elkaar. Kortom je
heel leuk en dat het gevaarlijk is, maakt mij niet uit. Sven
moet elkaar echt kunnen vertrou-
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In groep 8B zijn we de afgelopen dagen druk bezig geweest met het maken van een hoorspel aan
de hand van een prentenboek (thema Sinterklaas). Nadat er groepjes zijn gemaakt, ging iedereen
aan de slag. Uit eindelijk hebben de groepjes hun hoorspel laten horen aan de rest van de klas. Een
aantal groepjes gaan hun hoorspel laten horen aan de kleuters en de
groepen 3.
Het hoorspel was heel leuk om te maken we hadden
een boek, maar die hebben niet echt gebruikt. De
geluiden waren soms moeilijk om te bedenken, maar
het lukte uiteindelijk wel. Mees, Sophia en Lisa
Nou we waren heel zenuwachtig ,maar het ging
goed de geluiden waren ook best goed en het voorlezen ging ook top. Een ding was ook heel goed het
verhaal. Maar het einde was wel grappig. En ons
team was ook top we oefende niet al teveel maar
veder was iedereen tevreden. Merel, Nick en Nathan
Het was wel spannend, maar het ging wel goed en de geluiden waren matig maar
jammer genoeg mochten we niet aan de kleuters voorlezen . Stan was ziek, dus
we hebben het verhaal nog niet kunnen voorlezen aan de klas, dus vandaar dat
onze foto er niet bij staat. Wanneer Stan weer op school is, mogen wij gaan voorlezen. Kaj, Mathijs, Lucas en Stan.
We moesten in een groepje een hoorspel maken. We gingen voor het boek:
¨sinterklaas en de vuurvliegjes¨ Jammer genoeg zijn we niet doorgegaan om voor
de peuters voor te lezen. Maar we zijn blij dat we hebben gedaan. We moesten
spullen van thuis meenemen voor het geluid. We hadden Folie, Een plastic zak,
Rijst en bladeren en takjes.
We hoorden ook anderen leuke stukken. Het was heel erg leuk.
Judith, Lucas B en Elise
We moesten een hoorspel maken, dat houdt in dat je geluiden maakt terwijl er
iemand voorleest. Als de juf het goed genoeg vond mocht je bij de kleuters of
groep 3 voorlezen. Wij mochten dat en omdat juf Thea vroeg of we dat ook bij
haar konden doen, gaan wij bij groep 5 en de kleuterklas van juf Margriet en juf
Lisette. We vonden het erg leuk om te doen en zouden het zeker nog een keer
willen doen! Rosalie, Yenthe, Doutzen en Levi
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In groep 7 hebben we dit jaar al
veel leuke activiteiten kunnen
doen!

De mad science show vond ik zelf heel
leuk. We deden proefjes. Eentje met
een gemische reactie. En we deden er
een met water en kleurstof. En nog een
met een kanon daardoor kwam er een
gat in het plafond, en iedereen was verbaasd. En iemand uit groep acht die
kreeg een pruik en een bril op en die
hielt ie de hele tijd op. Siegfried

Op 5 oktober was mad science. We deden
allemaal leuke proefjes. Eerst had de meneer
een glas water en hij goot het in een ander
glas en het water werd rood. Er was ook een
kanon. Met alcohol en een vuurtje ging de
bal met een harde snelheid door het lokaal.
Er was ook een soort grote, glazen pot. Daar
deden we een vuurtje in en er kwam een hele grote blauwe vlam in de pot. Het was heel
leuk om alles te zien. Mark

We hebben buiten dictee gedaan en dat moet je zo spelen: je
hebt een blad in je handen en de anderen moeten dan daar
naar toe renen en weer terug en dan moet je het volgenden
woordje aan je groepje vertellen en dan moet je het in je dictee
schrift schrijven. Dat was het doei Amber

De mad sience show was
heel gaaf. Ik mocht zelfs op
het podium komen en ik
mocht toen ook helpen.
Raffaël

Het rendictee
Je bent lekker buiten en je mag
lekker bewegen. Alleen waait je
schrift wel eens weg of je vergeet de zin. Het is ook fijn dat je
je energie kwijt kan raken. Als je
alle woorden en zinnen had opgesschreven mocht je het blad
pakken en nakijken. Pepijn en
Julia K.
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Mediamasters
Ik wist niet wat mediamaster was, toen we
begonnen. Het was heel makkelijk, maar pas
later werd het een uitdaging en moesten we
ons best doen om genoeg bits te verdienen. Ik
weet niet of we de finale gaan winnen, maar
we hebben sns best gedaan en meer dan je
best kun je niet doen. Maar het is maar een
spel toch? Jayden

Toen de juf zei dat we mediamasters gingen doen wist ik
nog er nog helemaal niets van, maar het was heel
leuk groep 7 en 8 moeten vragen beantwoorden en daardoor verdien je bits, bits zijn de punten in het spel wie de
meeste punten heeft is de winnaar je kan ook mediamasters extra doen dan verdien je meer bits voor je klas. Ik
heb geleerd hoe je goede wachtwoorden moet maken en
nog veel meer. De uitslag komt op 16 november ik hoop
dat we winnen. Groetjes Bing

Voor de gene die het nog niet weten mediamasters is een soort quiz
met vragen over het internet enzo zoals: wie is de uitvinder van de telefoon of
hoe kom je van een computervirus af? Mediamasters is een wedstrijd tegen
BIJNA alle scholen van Nederland. Je had ook filmpjes over H.E.N.K de robot
van Layla een meisje die mee doet aan JONGE UIVINDERS DE
BATTLE met Dylan banen die probeerden alles te saboteren om te winnen. Ik
heb als mediamaster geleerd dat infuwensers GEEN nepnieuws mogen verspreiden en he beroemder hoe meer bedrijven je vragen om dingen te promoten en we leerden ook over wetenschappers zoals hedy lamarr, we leerden ook
over hackers wachtwoorden en nog veeeeeel meer. Oftewel het was echt superleuk ik hoop dat we het volgend jaar in groep acht weer gaan
doen
katyusha de groot
Met Mediamasters hebben we veel nieuws geleerd we hebben meer geleerd over hacken we hebben met hacken over geleerd dat slappe wachtwoorden makkelijk om te gehacked te worden
en moelijke niet en we hebben geleerd dat er ook
goede hackers zijn ze heete white hats en de slechte heete black hats . Rachel

Media masters! wij hebben het 5 dagen lang gedaan het was erg leuk en het ging over sociale
media en wat gevaren zijn, als je onder de 13 jaar
al op insta facebook dan ken je de gevaren niet,
bijvoorbeeld je weet niet hoe je met hackers
om moet gaan want dan kan je misschien gehackt
worden . Elisa

Hoi ik ben Hailey en ik ga het hebben over wat ik heb
geleerd met mediamasters.

1. Nepnieuws gebeurd heel vaak drm is het internet best wel gevaarlijk nepnieuws is een beetje een grap.
2.Media is het internet op het internet ebeuren veel dingen bijvoorbeeld: mensen posten foto´s op facebook appen op whatsapp
en drm word er in het echte leven niet echt meer veel gepraat.
3.Als je teveel online gamed kan je veel last van je nek krijgen en
kan je niet goed slapen en dat is niet zo goed want je heb slaap
nodig en je brein is er niet zo blij mee en je lichaams delen ook
niet want die hebben rust nodig.
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Wij gingen met de klas naar het natuurcentrum lopen wij
kregen wat uitleg en toen liepen we naar strand wij gingen jutten we werden in twee teams verdeeld we gingen
lopen over strand er stond heel veel wind wij hadden heel
veel afval gevonden maar het bijzondere was is dat allebei
de teams een parasol hadden gevonden we moesten veel
uitgraven iedereen zat helemaal onder het strand we
moesten op de terug weg schelpen zoeken wij waren
weer terug en toen moesten we zoeken naar wat voor
soort schelp we hadden gevonden het was uiteindelijk
heel leuk groetjes Barliene

Het was echt heel leuk eerst ging de zeemeester een verhaal vertellen over de aarde is ontstaan en hoe belangrijk de aarde is. Daarna gingen strandjutten het was
echt heel leuk en ik had een mes gevonden ik heb wel weer terug gegeven aan
We gingen met de hele klas de strandtent, daarna gingen we kijken wie de meeste rotzooi had. Allebei de
naar het natuurcentrum. Er
groepen hadden een parasol gevonden onze groep (de zeehonden) hadden
was daar een man die ons
gewonnen daarna gingen we onder het terug lopen schelpen zoeken en daarwat dingen ging vertellen
na gingen we kijken welke schelpen het waren Groetjes Eveline

over het strand. Daarna
mochten we even rondkijken
naar schelpen en weetjes
over het strand. En er lag
daar ook een bot,
ze denen dat dat
een mamoetbot is. En toen
gingen we afval opruimen op
het strand. Ilse

Het was super leuk bij de zeeles. We gingen eerst naar binnen toen ging hij
over de wereld vertellen. Dat wij eigenlijk allen op de aarde kunnen leven
wand de anderen planeten staan of te ver weg van de zon of
te dichtbij de zon . En daarna gingen we op het strand afval zoeken.
Wij hadden heel veel gevonden peuken, doppen, plestik en een parasol.
Daarna schelpen zoeken en hebben in het natuurcentrum de namen gezocht van de schelpen. Mijs

Ik hou mijn stukje over de zeeles. We gingen eerst met de juf en de
moeder van Katyusha lopend naar het gebouw. Toen we aan kwamen moesten we naar de zeemeester luisteren. Het ging over de natuur en de vissen die doodt gingen door het plestic. Toen moesten we naar buiten en me hadden teams . Het eerste team was team
zeehond het tweede team was team bruinvis. Toen moesten we
handschoenen aan doen en daarna gingen we het strand op. We gingen eerst plestic opruimen toen moesten we het is de prullenbak gooien, daarna moesten we bijzondere schelpen zoeken toen
moesten we kijken wat voor naam bij welke
schelp horden. team bruinvis heeft gewonnen. Toen gingen we terug
lopen naar school . Babette
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Vervolg zeeles

We gingen lopend van af school naar het natuur centrum. En toen werd er uit gelegd wat we gingen doen.
Daarna moesten we handschoenen aan doen. We hadden 2 groepen de zeehond en de bruinvis, ik
was bruinvis. Iedere groep heeft 2 emmers. We liepen naar het strand toe en gingen in een rechte
lijn lopen. Later gingen we niet meer in een rij
staan toen waren we overal.Ik was een van de laatste kinderen. We hadden zelfs twee parasollen gevonden we moesten ze zelfs uit graven. We hebben alle
vier bakken vol met afval gevonden op het
strand. Toen gingen we een soort schelpen jacht
doen. We zochten schelpen en botten van zee dieren, we hebben heel veel schelpen gevonden op de
terug weg. Toen we weer bij
het natuurcentrum waren gingen we
kijken wat voor soorten schelpen of
botten. We hadden zelfs een rug van
een katvis gevonden. Team bruinvis
heeft gewonnen. Charlie

Op een donderdag hadden we continu rooster voor één keer
op school, we aten onze lunch op en liepen van school naar
het natuurcentrum. We kregen uitleg over het strand en wat we
gingen doen. Daarna vertelde hij ook een verhaal toen hij vanochtend op strand liep. Toen we de klas in 2 groepen verdeelden konden we beginnen, alle 2 de groepen kregen 2 emmers. Als eerst gingen we plastic troep opruimen
en beide groepen vonden een parasol onder het zand ! We
vonden ook een mes. Toen we bij Zilt waren gingen we kijken
wie het meeste plastic had gevonden, de andere groep had
helaas gewonnen… naja toen we weer terug gingen hadden
we een challenge wie de meeste schelpen had. Toen we weer
in het gebouw waren gingen we kijken hoe de schelpen heette.
Ze eindstand was 14-13 voor de groep waar ik in zat! Toen we
daarmee klaar waren liepen we weer terug naar school om onze tassen te pakken en mochten we naar huis. Naomi

Meten met …

Hoi allemaal, wij gaan het hebben over het water rekenen. Juliët
zat bij Bing, Katyusha, en Rachel en Lize zat bij Sieg, Julia KL. En
Raffaël. Het was super leuk! We moesten met maten gaan werken
en een rekenmachine en water en linialen. We moesten uitrekenen hoeveel liter er in de bakken kon. De helft viel uit de bakken.
Alle kleren werden helemaal nat. We moesten bakken en bekers
vullen met water en meten hoeveel water er in kon. We hebben
de le van juf Sandra gehad. Juliët en Lize
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Opening van
de kinderboekenweek

Het was heel erg leuk vooral juf ada/oenaa
Het ging over tijdreizen het leek op de show welkom in de
romeinen maar dan anders. Er was een holbewoner er was
een ridder, maar vincent van gogch was er
ook. Presentatrice was opzoek naar de boeken maar ze
moest een draak verslaan en het was gelukt ze had een
schatkist vol met sieraden daar was ze blij mee. Het was
heel erg leuk . Ruben

We gingen naar binnen en het was heel goed versiert
met slingers en juf Ada was Oena en juf Lizet was
de hoofdrolspelers in het stuk en juf Cora
was Vinstent van Gog met ze oor was er af dat doet die
zich toch niet aan hahahahah en de mooien ridder
was juf Suzan. Ze waren alle maal heel grappig ik ging
hele maal stuk van het lachen en aan het einde
ging groep 8a dansen dat was het weer. doei groetjes
van Julia Klinkenberg doei

Op woensdag 30 September vierden we de opening van de Kinderboekenweek. Het had 4 personen, een ¨ridder¨, ¨Oena¨ een holbewoner, ¨Vincent van Goch¨, en de presentatrice. Het was over dat ze
de boeken niet konden vinden maar de presentatrice wist waar ze waren. Ze hat het gedaan, zodat ze de
andere personen konden zien. Ik vind dat Oena de grappigste was. Hans
Hoi dit stukje gaat over de opening van
de kinderboekenweek. Het was heel erg
leuk op
de kinderboekenweek, juf Lisette was op
zoek naar boeken, juf Ada was een holbewoner en ze heette Oena, juf Suzan was
de dapperste ridster en juf Cora was Vincent van Gogh, het was heel erg leuk, juf
Ada zei steedts heel hard
OOENAAAA !!!!!!!!!!! en TAbLeTeEeE
!!!!!!!!! Juf Suzan de dapperste ridster,
wou een draak verslaan, en Juf Cora Vincent van Gogh had z´n oor eraf en
kreeg een mooie geschilderde gedichtskaart als cadeautje. Doutzen

De opening van de kinderboeken week was heel grappig. Er was een kleine
voorstelling van juf Ada juf Liset de directrice juf Cora en Juf Susan het ging
over geschiedenis. Ze waren met zen vieren de Ridder, Oena, Vincent
van Gohg en de Presentator. Eerst kwam oena die had geen boek en toe
kwam de ridder en daarna kwam Vincent van Gohg met kiespijn het was
heel grappig ze hadden allemaal geen boek. En toen pakte de presentator
de boeken en dat was het. Groetjes Fientje
Laatst was er een voorleeswedstrijd. Barliene had
gewonnen met het boek miljonairs kind. Het was op
het hoofdgebouw en er waren heel veel kinderen
bij. De juffen Cora, Karin en Rim waren de jury. Die
gaven cijfers aan de kinderen die lazen. Juf Jolien
presenteerde het. Stan en Fiene

7A

Christelijke Opleidingsschool

Hoi! Wij hebben een proef gedaan. Eerst moest je
van een flesje het topje eraf knippen. Daarna moest je ee
n ballon knippen en het op het flesje spannen.
Dan moest je nog een ballon er een soort
van indoen. Als je
dan aan de gespannen ballon trok blies de ballon in
het flesje op. Dat was heel cool. Lizze

Proefje met een ballon
Ik ging dit proefje thuis doen en ik vond het vee
l leuker dan normaal huiswerk. Uiteindelijk
moest het een long voorstellen en bij mij was dat
ook gelukt!!! Van Amber

Hoi ik ben Siem ik wil vertellen over de ballon proef.

Maken Je had een fles nodig 2 ballonen en een schaar je
dee een ballon om de onderkant van
de fles als je daarmee klaar was dan moest je de
dop vand fles weg doen en een ballon om
de boven kant doen.

Wat gebeurt er?

Als je de ballon op trekt word
het bovenste ballonetje

Hoi ik ben Liv
en ik ga een stukje over een proefje van biologie type
n.je hebt een fles met aan de bovenkant een ballon e
n de onderkant ,je trekt aan de onderkant van
de ballon en de bovendste ballon word
met lucht gevuld in
het flesje zo zie je dat je uitademd dat dat je longen g
root worden en als je inademd worden ze klein .

groot En als je

ham omhoog duwt word hij klein Dit was mijn proef doeoeoeoeoei
We moesten thuis met biologie een ballon maken die
je longen voorstelde. Je moest een stukje fles om een ballon doen en in de fles moest een andere ballon.
Toen moest je aan de onderste ballon trekken en toen zag je hoe je longen werkte als je
de onderste ballon naar beneden trok ging in het midden ging het lucht zich uitzetten en
de bovenste ballon werd groter als je hem losliet dan liep de bovenste ballon leeg.
Daarna moest je een verhaal erover schrijven en dat was heel veel maar we moesten het ook in de klas inleveren want
het was huiswerk. Noor

Het was heel moeilijk om te doen het werkten bij sommige flesjes niet.
ij mij werkten het niet goed maar uiteindelijk wel het is wel handig als je het
met iemand doet bijvoorbeeld je ouders anders is het nog moeilijker. Het was leuk om te doen.
Je moet van de fles de onderkant afknippen en dan een ballon pakken en het tuutje afknippen en dan
de onderkant doen en dan doe je de dop van de fles eraf en doe je de ballon in de fles maar
het tuutje moet je dan om dat boven stukje doen en dan moest je trekken aan de onderste ballon en word
de ballon om het tuutje groter. Gemaakt door Eefje top
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Speculaas versieren
Ik ben Marijn en ik ging met mijn klas speculaas versieren.
Het was heel leuk en grappig want we gingen met nutella smeren omdat het er dan beter op plakte.
En we gingen met tum tum´s versieren en met mini marshmello´s.
Het was uiteindeljk heerlijk! En ik ging soms ook een beetje snoepen. (:

Hoihoii, daar ben ik weer
maar deze keer over een speculade pop.
Je mocht em zelf versieren
en dat was leuk want je
mog ook marsmello´s en dat is heel lekker en het speculaas was ook heel lekker en het was een sinterklaas en die
was ook leuk en het was
heel leker en dat was het weer joejoe!
Pelle

We gingen voor de
gym speculaas versieren maar toen...
Was ik toen mog ik versieren yes daar is
de aliexpres dag ik maar
Nee geen aliexpres choco pasta mog je op
de speculaas pop doen
Pepernoot er over en snoepjes er over gooien
en toen mochten
We het het eten
Het was lekker.

Het was leuk om te doen en het was leuk en
lekker. Het was zoet van de hagelslag en van
de spek en van de snoep en van
de chocopasta en speculaas het
was een lekkere. Roos

We kwamen terug van gym
en toen stonden er allemaal kommetjes en borden klaar met pepernoten,
snoep, versiering, marsmallows en hagelslag. Er werden steeds
6 kinderen uitgekozen om speculaas te versieren. maar het
was niet goed voor je gebid want ik heb een losse kies gekregen door een
micro versierseltje. Uiteindelijk was de bedoeling dat we het
mee naar huis namen maar iedereen at het gewoon hier op.
En als je klaar was
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Hoi ik ben Joëlle deze week hebben wij een spel gespeeld.
Het is echt een leuk spel het is voor groep 7,8 het is een spel met
Wij hebben meegedaan aan media masheel Nederland ik heb geluk dat ik in groep 7 zit.
ters en uiteindelijk 6225
bits verdiend dat zijn punten die je met leerza- Je hebt er een week tijd voor om
bits te verdienen bits zijn punten en wij hielpen een meisje genaamd
men spellen te spelen kunt verdienen en
die spellen waren ook nog eens superleuk en Layla wij hielpen haar met haar uitvinding ze mocht meedoen aan ee
we hebben layla met haar uitvinding geholn televisieprogramma haar uitvinding het was
pen : H.E.N.K de menselijke robot om de show H.E.N.K klinkt misschien raar maar H.E.N.K is dus een robot Layla
te winnen tegen haar tegenstander dylan bahat een tegenstander hij heet Dylan Banen hat ook een uitvinding ma
nen [billen bananen] die flink valsspeelt hij
heeft eerst met een USB STICK de informatie ar hij was wel beroemd dus hij wou winnen dus hij ging H.E.N.K sabot
eren Dylan heeft alles geprobeerd het lukte niet maar bij de finaen codes over H.E.N.K waarmee hij nog veel
Hallo ik ben Fedde ik heb meegedaan aan media masters het was le heeft Dylan een virus in H.E.N.K,
dus H.E.N.K liep weg maar vrienden van
heel leuk we mochten spelletjes doen en
Layla hebben H.E.N.K gevonden en iets aan het virus gedaan Dylan
de speel dagen waren ook leuk en
de spelletjes waren versgillend mijn favoriet is code combat en
bouw je eigen game. De robot [H.E.N.K] was niet helemaal klaar.

Hooooooi, ik ben Manu en wij hebben de finale van Media master gedaan. en het is heeeeel leuk!!! Er
was een meisje en die heten Layla.Layla dee mee aan jonge uitvinders the battle en ze is ook de uitvinder van
H.E.N.K. H.e.n.k is een soort technische robot. De tegenstander van Layla Aziz is Dylen Banen.en is
heel arogant en probeert H.e.n.k te verpesten toch lukt het Layla om te winnen dit was mijn stukje
Mediamasters is de week van de media wijsheid we moesten layla en Henk helpen Henk is en robot layla is een uitvinder henk moest leren over social media gamen en nepniews,

He! Om te beginnen wat is mediamasters??
Nou mediamasters is een spel op de laptop op te leren hoe
je goed om kan gaan met het internet,dus we gingen aan de slag
om Layla en H.E.N.K. helpen voor te bereiden voor de show!
H.E.N.K. is een robot die Layla zelf gemaakt heeft,
maar dylan doet ook mee aan de show,
maar hij wil dat hij wint en niet layla! Dus het
is strijd tussen layla en dylan....
maar toen werd H.E.N.K. Gehackt door
´Dylan,maar gelukkig had Layla een plannetje en

Dit is en stukje over mediamasters. Layla h.e.n.k.
en Dylan doen mee aan de jonge uitvinders. Layla moet
tegen Dylan banen. Voor Layla is het
de eerste keer dat ze mee doet aan jonge uitvinder.
Ze heeft een robot gemaakt die heet h.e.n.k.
en Dylan banen is heel gemeen dus hier is het verhaal.
Op een dag werd Layla aziz gebeld door een mevrouw en
die zei: Zaterdag is de grote show de jonge uitvinder maar
er is iemand die mee doet maar de uivinding is
er een beetje kapot gegaan dus mijn vraag was.
Wil jij mee doen aan de jonge uitvinder zaterdag dus kan
jij . eh ja natuurlijk kan ik mee doen oke tot zaterdag ja
tot zaterdag doei. hoorde je dat we mogen mee doen aan de jonge uitvinder en
toen dat hoor je straks. Dus nu gaan we
het verhaal vertellen dus dit is
er gebeurd Dylan banen heef een virus in
h.e.n.k. zijn geheugen dus h.e.n.k. liep weg van de studio kamer dus Jassica ryan en Stefan hebben h.e.n.k. gevonden en dat was het einde van
het verhaal. Groetjes Ashleigh

