
 

 

 

 

 

 

Road to Paris op De Vier Tuinen. 

Er zijn kleuters en grote kinderen. Ik ga het over grote kids hebben. Zij 

maken spandoeken voor Road to Paris. Road to Paris is dat er veel mensen 

naar Parijs gaan voor het milieu. Op woensdag 18 november zijn er een 

heleboel kinderen aan de slag gegaan voor een spandoek. Dat vond plaats 

in de refter van Freinetschool De Vier Tuinen. Martha is een van de oude 

kids en ik heb haar geïnterviewd. Er gaan mensen met de fiets naar Parijs 

vertelt Martha en zij willen ze aanmoedigen. Zelf houd ik ook van het milieu. 

Maar nu moet ze verder werken. 
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Elektriciteit  

Ik heb Merel geïnterviewd. Zij maakt met een windmolen elektriciteit. Ze deden 
het in de refter van D4T, op woensdag 18 november. Ze gaan met de windmolens 
kijken hoe elektriciteit werkt. 

Vic vertelt dat het toestel piept tijdens het testen. Maura maakte een lamp om 
licht te hebben. Joeke maakte een helicopter/windmolen uit tandenstokers en 
een kurk. Merel maakte een windmolen ook met kurk en tandenstokers 
vastgemaakt. 

 

(De foto’s hiervan zijn blijven steken in een fototoestel met platte batterijen, zonder windmolens en zonder 
elektriciteit dus… jammer… want die spannende constructies hadden we graag getoond!!) 

 

Repair  café 

Aksel en Indy werken 
tesamen aan GSMs om ze te 
herstellen. Hun werkruimte 
was niet zo mooi maar 
iedereen werkte er hard. Ze 
hadden al drie GSMs 
hersteld. Hoe ze dit deden 
ging als volgt : eerst haal je 
de batterij eruit en kijk je 
hoeveel er nog op staat,  
steek er een sim kaart bij en 
voila, hersteld! Als je klaar 
bent, heb je een nieuwe 
GSM. 



 

 

Naaimachine 

Wij zijn eens bij de naaimachine gaan kijken. We hebben Ulrike geïnterviewd. 
Ze maken een ingebouwd portemonneetje met een armbandje. Dat vond 
plaats in de garage van De Freinetschool De Vier Tuinen. Op woensdag 18 
november om 10.56: Dat was voor een werkwinkel. 
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Interviews met enkele journalisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor vertelt dat hij 
journalist was tijdens de 
werkwinkel op school. De 
journalisten hebben ook al 
deze artikelen geschreven. 
Viktor vond het leuk omdat 
hij veel kon schrijven en veel 
interviews kon doen. 

Niki vertelt dat ze journalist 
was voor 1 dag in de klas van 
het 1ste en 2de leerjaar. Ze 
vond het leuk om te voelen 
hoe het is en om foto’s te 
maken en een cartoon te 
tekenen. 

 



 

 

 

Waarom heb jij ervoor gekozen om journalist te zijn vandaag? 

• Omdat het me leuk leek om te interviewen. 

En vind je het leuk? 

• Ja. 

Heb je iets bijgeleerd? 

• Ja, een beetje. 

Wat vond je juist leuk? 

• Mensen interviewen en vragen stellen. 

Heb je wat Engels bijgeleerd? 

• Een beetje, en ik heb de woorden begrepen. 

Wil je dit graag nog eens doen? 

• Hangt ervan af wat er nog te doen is bij de volgende werkwinkels. 
 

Dit was Sarah live vanuit de freinetschool D4T in een interview met Isidore. 

 

 

Nand vond het leuk want je 
kan andere mensen vragen 
stellen. Nand wil dit graag 
als beroep doen, hij wil 
graag sportjournalist 
worden. Hij heeft veel 
bijgeleerd en ook een beetje 
Engels. 

Wolf vond het vooral tof omdat hij met 
een fototoestel mocht werken en om 
alles te verzamelen en op te schrijven. 
Wolf heeft ook veel bijgeleerd en vond 
alles heel tof !!! 



 

 

 

 

                           

 

 

 

 



 

Knutselen met materialen uit het bos 

De bedoeling is om dingen uit het bos te gebruiken en er iets moois mee te 
maken. Als ze klaar zijn gaan ze een tentoonstelling organiseren. Wat we zien 

liggen zijn schalen van noten en ook kastanjes en pluimen en nog veel veel 
meer…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie kunnen nog meer foto’s van onze fotografen vinden op de website van onze school: www.deviertuinen.be 

 



 

         

   

 

 

 

 

 

VerzoekjeVerzoekjeVerzoekjeVerzoekje    

Wie stuurt de recepten van de overheerlijke koekjes naar onze redaktie? 

info@deviertuinen.be 

    


