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We zijn met de trein naar Rotterdam Centraal gereisd 
daarna zijn we naar het AD gelopen. We kregen een 
rondleiding van de adjunct-hoofdredacteur van de 
krant, Frank Poorthuis.  We zijn met de lift naar de 
10e verdieping gegaan en met de trap naar de 12e 
verdieping en onderweg hebben we veel dingen 
gezien zoals journalisten achter computers. We zijn 
naar een vergaderkamer gelopen, de Forza-kamer 
en daar hebben we vragen gesteld. Er hing een grote 
plasma-tv. Die gebruiken ze om de foto’s te bekijken 

MET DE KINDERKRANT NAAR HET AlGEMEEN DAGBLAD
Door Oumaima en Youssef

die bij de artikelen komen. Er stonden ook snoepjes 
en koekjes, die waren voor ons. 

Wie is de bedenker van het AD?
Het AD is na de Tweede Wereldoorlog bedacht in 
1945 door  Willem Pluygers. Hij leeft nog, ze hebben 
hem geïnterviewd. Hij is al 101 en nog niet dood dus 
dat is wel bijzonder.
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Colofon:
Redactie: Majda, Ali, Oumaima, Sanne, Youssef, Fati-
ma, Imane, Yusuf. Sanne Rooseboom (hoofdredac-
teur), Michelle van Oostende (Kwadraad)

Ontwerp: Irene Tielman 

Met dank aan: Het Nelson Mandela Centrum, Kim-
berly, Willemien, Frank Poorthuis. De kinderkrant 
wordt medemogelijk gemaakt door Kwadraad en de 
Brede School.

Voor deze krant is subsidie verleend door Wijkteam 
Oost, waarvoor natuurlijk veel dank. 

De redactie komt weer bij elkaar in oktober. Wil je 
meedoen of meer informatie? Mail naar 
s_rooseboom@hotmail.com
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De Avondvierdaagse
Door: Ali en Youssef 

‘We liepen de avondvierdaagse. 
Dat doe je met andere leerlingen van je school. Het 
is vijf kilometer per dag.

je krijgt er best moeie voeten van. 
Vooral als je de volgende dag ook nog moet voetbal-
len. 

We zongen ‘Hela, hela, hela, holala,’ en iets over een 
hond van de buurman. 
Vrijdag was de laatste dag, toen kregen we snoep.

 Er liep een band achter ons aan, de fanfare. 
Volgend jaar gaan we weer,.

................

Kamp Wereldwijs 2015
Door Ali, Imane en Majda

Dinsdag 9 juni ging groep 7 van basisschool de OBS 
Wereldwijs op kamp naar de Willibrordus in Reeu-
wijk. Dat is een scoutinggebouw. Het was superleuk, 
we gingen in tenten slapen. Het opzetten van de tent-
en was wel moeilijk. Het was heel koud in de tenten, 
toen we gingen slapen hoorden we gekwaak van kik-
kers en de volgende de dag zagen wij koeien aan de 
andere kant van de sloot. 

Woensdag  gingen we met zijn allen met Majda mee 
naar de kinderburgemeesterverkiezingen. Ze is loco-
burgemeester geworden. Daarna gingen we naar een 
park en gingen we levend Stratego spelen. ‘s Avonds 
gingen we BBQ-en. Daarna gingen we douchen en 
ons opmaken voor de bonte avond. Als eerste be-
gonnen Majda, Ilham en Imane. Zij hadden een hele 
leuke act. De kinderen en de juffen moesten in een 
ballon prikken. En in die ballon zat een blaadje waar 
een opdracht op stond. Na de bonte avond gingen we 
slapen. Het was een koude nacht. 

Donderdag was de laatste dag van het kamp we gin-
gen naar de Reeuwijkse Plassen om te zwemmen.  En 
toen hadden de juffen ons getrakteerd op ijsjes, want 
ze waren jarig.

................



Hoeveel mensen lezen het AD?
1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een 
abonnement op het AD, dat betekent dat ze hem elke 
dag thuis bezorgd krijgen. Maar meer mensen lezen 
het AD, want ze verkopen de krant ook in winkels. 

Werken er evenveel mannen als vrouwen bij het 
AD?
Nee, er werken niet evenveel mannen als vrouwen. 
Waarschijnlijk meer mannen. 

Hij vertelde ook dat er vier drukkerijen zijn die de 
krant drukken. Als mensen een AD kopen in een win-
kel gaat dat geld naar het AD. Ze hebben 300 journa-
listen bij de krant. 100 in Rotterdam en 200 op andere 
plekken. Sportjournalisten mogen gratis naar binnen 
bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van Oranje. 

Toen kregen we een rondleiding. In de lunchruimte 
voor de mensen die werken bij het AD stond een ping-
pong-tafel, een dartbord en een piano. Hier hebben 
we de hoofdredacteur, die heet Christiaan Ruesink, 
ontmoet. Hij had een kuifje en was erg aardig. Er 
waren heel veel computers, wel duizenden. Er waren 
ook werkhokken, hier kan je rustig werken. We zijn 
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De grote speeltuinentest 
Door de hele redactie, opgeschreven door Fatima en Majda

De hele redactie ging speeltuinen testen in de wijk. We gingen naar speeltuinen en we gingen de speeltoestellen 
testen. Schommels, wip, draaimolen, glijbanen en we keken ook voor welke leeftijd het leuk was.

bij Zohra wezen kijken, zij is een vormgeefster. Zij liet 
ons zien hoe een pagina van de krant in elkaar wordt 
gezet. Haar pagina zagen we de volgende dag terug 
in de krant. Er was een grote muur waar ze plannen 
maakten voor de krant. Hier kwamen alle ideeën op 
te hangen voor de volgende dag. En de opzet van de 
krant en die wordt elke keer nog gewijzigd. Toen zijn 
we bij de journalist geweest die schrijft over BN’ers. 
Ze had hele hoge hakken aan. Ze heeft zelfs een keer 
met Jan Kooijman gesproken in een disco. Het was 
een aardige mevrouw. 

Toen was het tijd om terug naar huis te gaan, maar 
we kregen nog een ‘goody bag’ mee. Hierin zat een 
notitieblok van het AD, een sticker en een pen. 

Youssef: ‘Ik vond het leuk en gezellig. Ik vond het 
interessant om te zien hoe alles werkt op het kan-
toor van het AD. Ik vond het leuk om de redacteuren, 
journalisten en de hoofdredacteur te ontmoeten. 
Het was echt een leuke middag.’

Oumaima: ‘Ik wil wel sportjournalist worden later, óf 
profvoetbalster. Dat zei Frank Poorthuis ook, als hij 
geen journalist was, wilde hij profvoetballer worden. 
Of trainer.’ .................................
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De eerste speeltuin ligt op het Schweitzerplein, 
het is een grote speeltuin. We vonden de wip goed 
omdat er een zachte ondergrond was. Als je neer-
komt, veert het een beetje waardoor het geen pijn 
doet. De glijbaan heeft twee kanten maar het is wel 
klein, dat is jammer. We vonden de speeltuin leuk, 
het is voor kinderen van 4 tot 12. En er staan aan de 
rand veel bankjes. Het is ook een leuke plek om te 
picknicken op het gras. Er is daar veel natuur je kan 
er ook voetballen.

We geven deze speeltuin een negen.

De volgende speeltuin: John Mottstraat, vlakbij de 
Lidl. Er is hier een goede draaimolen en je kan in de 
boom klimmen! Er hangt een touw aan de boom 
waardoor je er in kan klimmen. Tenminste, als je 
goede schoenen aanhebt en geen ballerina’s of 
slippers. De speeltuin is kleiner dan de vorige, er is 
een schommel, een wipje en een leuke draaimolen 
en een klimrek. Al val je wel makkelijk van de draai-
molen. Bij deze speeltuin staat een bord met regels. 
Geen honden, geen alcohol, rommel in de afvalbak, 
na 21:00 stil, tot 12 jaar. We vinden het goed dat 
het bord er staat maar veel mensen houden zich er 
niet aan. Het is een speeltuin vlakbij de grote school 
en dan gaan er mensen roken en zitten. 

Deze speeltuin krijgt een 7,5. 

Er is ook een speeltuin net buiten de wijk, in Kort 
Haarlem aan de weg, daar ligt een boerderij met 
herten en eenden en kippen. Naast die boerderij is 
een park met glijbaan en wip en veel natuur. Er staat 
een bord in het Arabisch en het Nederlands dat je 
de herten groenten mag geven en brood, maar geen 
plastic want daar worden ze ziek van. 
Je kan best goed spelen in de wijk, vinden wij. Maar 
als je groter wordt en je wilt voetballen bijvoor-
beeld, dan is het lastiger. Dan heb je veel ruimte 
nodig en soms komt een bal per ongeluk tegen de 
ramen en worden mensen gelijk boos.  

Majda is locoburgemeester! 
Majda Irezzi is al heel lang redacteur bij de Kinderkrant van Oost. Dus wij wisten al hoe goed ze was. Nu weet heel 
Gouda het, want ze is verkozen tot locoburgemeester van de stad. Dat betekent dat ze de vervanger is voor de 
kinderburgemeester. 

Hammarksjöldhof
Dit is een kleinere speeltuin met veel natuur. Bom-
en, eenden, gras en de speeltuin ligt aan het water. 
De draaimolen is hier vooral heel leuk, al wordt je 
duizelig binnen een minuut. Er vallen spinnenweb-
ben naar beneden op de schommels, dat voel je op 
je hoofd. Iets nats terwijl het niet regent, er vallen 
dus druppels uit de schommel. Dat was niet zo 
goed.  

Deze speeltuin krijgt een 6 maar de draaimolen 
een 9.


