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BETTY krant 
Uitgave 1 door de WERKERSredactie

WERKLPLAATS BASISONDERWIJS 5 OKTOBER 2018

IZABEL

Wat is de BETTY krant 

De Betty Krant is een krantje dat allemaal 
nieuwtjes verteld over de WP. 
Bijvoorbeeld als 5/6  op kamp is geweest 
dan interviewen wij een paar kinderen. 

We zijn met z'n vijven: Isabel, Hannah, 
Anne-Mieke, Mick en ik. Hannah, Isabel en 
ik interviewen en schrijven.  

MIck geeft vorm aan de Betty Krant, en 
Anne-Mieke schrijft stukjes over de school. 
Dit is  wat je kan verwachten van de Betty 
Krant. Dus veel lees plezier : ).      

geschreven door Myrte Scheen

MICK HANNAH MYRTE
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Mick Bakker      
Ik ben Mick Bakker en hoor bij de 
redactie van de Betty Krant, dan ga ik 
vooral vormgeven aan de Betty Krant. 
Ben 11 jaar en ik zit in de WP blauw 
groep 8 Hans, heb een broer en een 
hond. Mijn hobby ś zijn Freerun en 
Breakdance en ik ben goed met 
computers vooral met games.  

Isabel 
Hallo, ik ben Isabel en ben bijna 11 jaar. Ik 
zit bij Aukje/ Robyn in geel groep 8 en ik 
maak ook de Betty Krant. Ik zit op voetbal 
en paardrijden en heb ook een paar 
hobby’s, tekenen en schilderen, foto’s 
maken, dansen en met dieren knuffelen. 
Dan hebben we een leuk nieuwtje: Ik heb 
een nieuwe poes, ze is heel schattig en lief, 
alleen een beetje angstig en ze komt ook 
uit het asiel, het is een schildpadje. Mijn 
andere poes is roosje zij is ook helemaal 
geweldig
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MYRTE SCHEEN 
Hallo ik kom bij de Betty krant schrijven. 
Ik schrijf en interview en onderzoek bij 
de Betty Krant. Ik hou heel veel van alles 
dat met muziek te maken heeft. Ik heb 
twee zussen (Nikki en Karlijn) en twee 
katten (Billy en Pip). Ik ben ook handig 
met de computer. M´n twee zussen 
zitten al op het VO en ik in groep 8 bij 
Hans en Gerben. Ik hou ook heel veel 
van tekenen en van Netflix kijken ;) en 
fotograferen. Ik ben voor FC Utrecht 
duh. Later wil ik graag een wereldreis 
maken.

Hannah Vos 
Hey, ik ben Hannah Vos.  
En ben 11 jaar oud en zit op paardrijden 
en atletiek. 
En werk vanaf nu bij De Betty Krant en 
daar heb ik heel veel zin in. Ik ga 
schrijven in de Betty Krant en ga 
onderzoeken, wat er allemaal eigenlijk 
gebeurd op de WP. Ik zit in de groep van 
Hans ( en Gerben ).  
Mijn lievelingsdieren zijn natuurlijk 
paarden!!( en pony´s ook ). Rennen doe 
ik ook heel graag, en daar ben ik ( vind 
ik ) ook wel goed in. 2 kittens heb ik en 1 
broer ( Sweder ). Die zit ook op de 
Werkplaats maar dan op het VO in de 
2de.
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BO - bulletin 5 
Anne-Mieke Bulters  

WERKPLAATS  KINDERGEMEENSCHAP  5 OKTOBER 2018

Beste mensen,  
  
De berichten uit het BO van deze week:  
  

• Vrijdag hadden we een topfeest BO-VO waar 
we echt verleid werden: we hebben 
gelachen, gedanst, gezongen en heerlijk 
gegeten. En we weten nu ook dat Jeroen Rector kan 
zingen! Heel professioneel ondersteund door de BO-VO band! 
Petje af voor het vele werk en de originele vorm! 

• We hebben een nieuwe natuurmedewerker voor de kinderboerderij: 
Adriaan van Rees, bij velen al bekend als onze tuinman! Hij start 1 
november. We zijn blij met onze nieuwe aanwinst. Hij kent de 
boerderij en weet veel van de natuur en dieren.  

• Maar eerst nog afscheid nemen van Nanda! Ik hoor het al gonzen. 
De details volgen binnenkort.

Dag van de medewerker
5 oktober dag van de 
medewerker. 
Vandaag, vrijdag zijn alle 
medewerkers in het 
zonnetje gezet!  
Om 8 uur stond er een draaiorgel op het 
plein. Het werd een groot feest! 
Kinderen gingen dansen en medewerkers 
kwamen naar buiten om mee te doen. 
Werkers hadden via de werkersraad in 
het geheim steentjes versierd voor de 
medewerker, om hun waardering uit te 
spreken.

Tot zover het 5e BO-bulletin.  
Groet,  Anne-Mieke ©blauschrijft voor Betty Krant en BO bulletin


