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VREEMDE MENSEN?
Dit is de krant van de
weekendschool. Wij zijn
journalisten voor 1 dag. Wij
hebben vreemde mensen
geïnterviewd. Dit is ons
verslag.

door ONS
AMSTERDAM - Vandaag gingen
we buiten op zoek naar mensen die
we konden interviewen. We hebben 6
mensen vragen gesteld. En dat zijn; 
Een Britse jongen Daniel, Jeroen,
Michael, Annet, Wil en Hussein.

Daniel (40 jaar) vond Trump geen
goede leider. Een hele nare man.
Jeroen vond Trump geel, in zijn
gezich en de kleur van zijn haar.
Beiden denken dat Trump zijn
beloftes niet gaat nakomen. Dat hij
veel belooft maar niets doet. Hij zegt
dit alleen om te winnen.Annet en
Michael houden van wandelen en
sporten op zondag. Zijn
lievelingsvoetbalclub is Ajax. Hij
werkt bij een
verzekeringsmaatschappi j en reist
veel voor zijn werk. Hij gaat naar
Brussel en Turkije. Ze hebben 1 kind,
een dochter van 22 jaar. Zijn

lievelingskleur is blauw en rood, en
van de vrouw beige. Ze wonen in
Nieuwedam in Amsterdam - Noord.
We vroegen ze Wil, wat zou je met 1
miljoen euro doen? Ze zei dat ze haar
zusje wilde helpen, want die is
autistisch en heeft niet veel geld
omdat ze kan werken. De rest van het
geld wilde ze aan een goed doel
geven en natuurlijk iets leuks voor
zichzelf kopen. Ze heeft een klein
hondje met een zeer pootje. Ze vind
hem wel heel lief en grappig. En ze
woont in Vogeldorp.

We sloten de dag af met het
interviewen van een Pakistaanse
meneer, Hussein. We vroegen eerst
of hij Marrokaans was. Maar hij komt
uit Pakistan. Hij woont al 40 jaar in
Nederland en is 65 jaar. Hij heeft
kinderen die in Nederland zijn
geboren. En ze vinden zowel
Nederland als Pakistaan een mooi
land. Ze wonen bij de Meeuwenlaan
in Amsterdam Noord. Nederland
vond hij het koud, maar in Pakistaan
is het lekker warm. Daar kan je
lekker in het zonnetje zitten.

De mensen waren aardig, 1 mevrouw
wilde niet mee doen aan het
interview. Om een goede journalist te
zijn moet je durf hebben. Het is
makkelijk dan je dacht. Als je maar
nieuwsgierig bent en lekker
doorvragen.

Interviews in het Vliegenbos

AMSTERDAM - Deze twee mannen zijn vrienden.
Het zijn oude collega's en hij woont in Utrecht. En zijn
vriend komt uit Frankrijk. Ze hebben een
appartement gehuurd in Amsterdam Noord. En
daarom zijn ze in Amsterdam Noord aan het
wandelen.

Deze krant is gemaakt door; 

Pablo, Ilias, Nada, Aliaa, Youssra 

(en een klein beetje meester Arno)

Mening of feit

ONS
MENING: 

- De mensen zijn aardig.
- De plekken zijn mooi versierd.
- Vrienden en vriendinnen wonen
hier. Dat is leuk. 
- Het is goed opgeruimd (nee dat is
niet zo)
- Ik vind Noord gestoord.
- Noord is beter dan West 
- Van der Pekstraat is leuk

FEITEN: 
- Je hebt hier veel speeltuinen.
- De weekendschool zit hier. 
- Je hebt veel winkelcentra. 
- Er zijn weinig zwervers

AMSTERDAM - We gingen 's
ochtends naar het Media Park met de
trein. Daar waren allemaal studio's
van Nos, RTL en Max. Wij
bezochten het NOS gebouw. We
hebben geleerd hoe je moet vragen
stellen. We werden ontvangen door
Lisette en Tamara. Zij zijn
journalisten en presenteren het
Jeugdjournaal. We kregen een
rondleiding over de redactie en we
hebben een jeugdjournaal Quiz
gespeeld. Wij (klas 1A) hebben
gewonnen. We hadden met Lisette
afgesproken dat zij haar haar achter
haar oren zou doen, zodat ze aan ons
dacht. 's avonds tijdens het journaal
hebben wij dat gezien. Niemand in
Nederland wist wat ze daarmee
bedoelde, alleen wij.

door ONS

Bezoek aan het
Jeugdjournaal

Het leukste aan
Journalistiek is...
door ONS
Het allerleukst van journalistiek was:

- dat we zelf op pad gingen
- dat we naar het Jeugdjournaal
gingen
- dat we een handtekening van
Lisette kregen en een selfie
- we zouden misschien wel journalist
willen worden (maar toch ook wel
rechter)


