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Noulefosia krant 

Geschreven door : de zotte reporters 

 

De grote noulefosia pretpark van 
Mater Dei 

 

 

 

  

Hey yo on the flow yo we zijn de zotte 
reporters  

en we maken een krant voor julie. 

Die krant is echt mooi! 

We hebben er echt veel aan gewerkt! 

8 klassen samen hebben die project 
gerealiseerd (17 kinderen)  

Dit is dus het resultaat… 

Pauline en Maximilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

DE VOORBEREIDINGEN 

     

Het springkasteel is nog niet opgeblazen… 

 

 

De voorbereidingen gaan heel goed. Iedereen werkt hard zodat 
alles af is en dat het een kei leuke dag wordt. er zijn veel 
standen,attracties .zoals bijvoorbeeld een dierenpark waar er veel 
dieren zijn bv katten,kippen,hamsters,konijnen en parkieten ze 
krijgen allemaal veel attentie. 

Valentine, Marie en Heloïse 
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Alle attracties 

-Show   

-Bolden karren tocht 

-Spookhuis 

-Poppenkast 

-Waterspelletjes 

-Water glijbaan 

-Slinger parkoer  

-Spring kasteel  

-Schatten jacht  

-Doolhof  

-Ram de muur  

-Kunst hoek  

-De E.H.B.O  

 

-Schminkstand  

-Eentjes vissen 

-Blikkenwerper 

-Dieren park 

-Circus 

-Kassa 

-Avonturen park 

-Voetbal clowns 

-De snelle zebra’s 

-De kikker stand 

-Ober 

-Reporters 

 

Interview: in de dierentuin  

Hoeveel tijd denken jullie om alles 
te installeren? 

Ongeveer een half uur   

Wat gaan jullie doen tijdens die half 
uur? 

De dieren verzorgen, de dieren eten 
geven 

Hoeveel dieren hebben jullie 
ongeveer nodig? 

Ongeveer 10 dieren of meer 

Edouard en Benjamin 
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Jungle interview 

Hoeveel tijd denken jullie om alles te 
installeren? 

Ongeveer een uur 

Wat vinden jullie leuk aan jullie activiteit?   

Er is avontuur, we kunnen veel doen met de 
touwen en de bomen 

Waarom hebben jullie deze activiteit 
gekozen? 

We hebben fantasie nodig, ik vind het leuk om 
met de touwen te slingeren 

 

 

Spookhuis interview 

Hoeveel tijd denken jullie om alles 

te installeren? 

Ongeveer tot de middag? 

Wat vind je leuk aan jou activiteit? 

Het is heel griezelig 

Wat heb je nodig voor de activiteit? 

Spinnen, doodskoppen, zwarte 

doeken en dingen die bang doen 

 

 

 

Hoe heeft de school  het  idee gekregen om een pretpark te organiseren 
???????? 

Het was het idee van Juf Aagje en  Juf Anneleen  want elke jaar deden we  de 
barbecue ,  de juffen wouden iets anders doen ,  daarom hebben ze het pretpark 
uitgevonden . 
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Kinderen vertellen wat ze allemaal moeten doen bij de voorbereiding 

Naam:Chloe Cappel 

Jaar:10 

Wat doe je in het pretpark? :waterparcour 

Waarom heb je dat gekozen? : omdat ik van water hou. 

 

Naam:Celine Kasteel  

Jaar:10 

Naam van groep: wateratractie 

 

Naam: Laura clause 

Jaar:  10 

Is het leuk? Ja 

Heb je er zin in? Ja 

Wie heb je als juf of meester? Juf Mieke 

Denk je dat het leuk zal worden? Ja zeker 

 

Naam: juf Pascale 

Jaar: 47  

Zijn de kinderen flink? Ja 

Zou je mee willen spelen in het pretpark? Nee 

Hoe noemt jouw groep? De Zzznele zebra 

Gaat alles goed in de groep bij de waterspelletjes ??? 

Ja alles verloopt zich goed : geen ruzies , goede sfeer , … 

Gaat alles goed bij de jungle ??? 

Ja zeer goed zeer enthousiast . 

Is er een pechvogel of een geluksvogel  in  de groep van Juf Jessi ? 

Er is geen pechvogel  maar wel een geluksvogel  het is Claire omdat ze normaal niet 
moeste komen maar  ze is toch gekomen . 
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Een dood dier in het pretpark 

 
Er staat een dode nerts in het 

Spookhuis. 

Brrr…Het doet bang,AAAAAAAAH!  

Maar het is wel heel leuk! 

Door Adrien en Alexandre 

 

Massage 

 

Ze doen het heel goed, heel ontspannend 

Iedereen is daar welkom. 

Juf Erna komt er zeker een 2de keer !!! 

 

Jungleparcours 

Hier komen heel veel kinderen naartoe. 

ze leren er slingeren als apen,Met de hulp van leerlingen en mama’s. 

zowel grote als kleine kinderen komen er naartoe 
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  De zotte reporters zijn  in het 
pretpark een leerkracht  
geïnterviewd  jufrouw Erna,die 
jufrouw is de leider van het 
schminken. Dat waren de gestelde 
vragen:  

1wat vraagt veel inspanning in 
dit activiteit ?Het was het 

klaarzetten van  het materiaal  
soms bang als we iets niet vinden 
maar het komt dan wel goed. Dit 
was de interview  van jufrouw Erna  
genomen door HeloÏse de keyser en 
Séverine van Havre 

 

 

 

De zotte reporters zijn zelfs bij het 
schminken gegaan daar kun je 
Josephine Dauginet  , Camille 
Baiwir ,Chania Heidarie,Chiara  
Bergamini,Camille Regout,  zij 
zorgen voor een mooi meisje  of 
jongen met een stralend gezicht .De 
zotte reporters hebben een van de 
meisjes die schmink  geïnterviewd : 
Joséphine Dauginet  dit waren onze 
vragen : Wat is het minpuntje 
van dit actractie? Er is niks 

negatief aan dis actractie het is en 
blijft heel leuk!En waarom wil u 
aan dit actractie werken ? 
Want tekenen is mijn hobby 
daarom heb ik dit gedaan. Dit was 
de mening van Joséphine dauginet 
.opgenomen door Séeverine van 
Hvavre en Heloise De keyser 
opgenomen in de tent van het 
schminken en de leider van dis 
groep is jufrouw Erna . 

  

Nog meer interviews 

De zotte reporters zijn in het Noulefosia park geweest om juf Erna te interviewen, juf Erna is de 
leider van het schminken, dit waren onze vragen: 

Zijn jullie er al lang mee bezig? Neen niet zo lang , het verliep heel  vlot en vlug ,juf Erna zij: 
’aan het begin waren we van OH dat komt niet goed maar t’kwam wel goed uit.’ 

Na het interview van de leider van het schminken zijn we een interview gaan afnemen van  de 
meisjes die de schminken maken namelijk Joséphine Dauginet, Camille Baiwir, Camille Regout, 
Chiara Bergamini en Shania Heidari,dit waren onze vragen:  

Ik nam een interview af van Camille Regout  

Wat is er moeilijk aan het schminken? Als je een fout doet en dat mag niet, je mag geen fouten 
maken.  

Hoe gebeurt het  voor de kinderen? De kinderen moeten wachten in een file er is een bank 
waar ze mogen lezen en daar wachten ze hun beurt af. 

Dit was de interviews wat betreft het  schminken 

 

Na de interviews van het schminken zijn de zotte reporters vrije kinderen gaan interviewen.  

We zijn Marie-Alix en Yoline gaan interviewen onze vragen waren  

Wat was een minpuntje? Bij de wateratractie was je helemaal nat. 

Wat vond je de leukste atractie? Trampoline 

Wat stellen Julie voor om iets te verandreren? Grotere trampoline. 
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Spookhuis 
 

Wat is het spannend ,je gaat naar binnen ze gooien er met spinnen. 

De mummie verliest zijn arm... 

Ze smeren je in met ketchup-bloed  HAHAHA 

PAS OP!!! De mummie wilt je in 2 hakken 

Waarom koos je voor die attractie? 

 Omdat het leuk leek. 

Hebben jullie bang? Soms de kleinere dan ons hebben soms. 

Wat vind je van deze attractie? We vonden het SUPER LEUK! 

 

 

 

                  HET   Toneelstuk  van de showbeesten    

Het ging over Peter Pan . Op het einde moest iedereen 
op het podium gaan om te dansen . Het toneel was 
heel mooi . De kinderen lachten heel hard om het 
toneel .Kapitein Haak was op het einde dood want hij 
is in het water gevallen. 
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Het doolhof 

 

sommige mensen vinden het doolhof leuk omdat het daarbinnen 
donker is vele kinderen zijn bang voor het donker maar dat 
maakt het juist zo spannend voor hen!Maar andere kinderen 
vinden het juist niet leuk omdat ze niet bang zijn voor het 
donker… dus iedereen zijn mening! 

Zoals Julie het kunnen zien is het zowel voor grote als voor kleine 
kinderen geschikt want tenzij je bang bent voor het donker doet 
het niet bang! 

 

 

                 HET PARCOURS 

Het parcours vinden de kinderen heel 

leuk. Bij het parkoer mag je springen en 

kruipen .je mag ook slingeren met 

koorden.De  kinderen vinden het 

parcours heel leuk zeker de touwen!!!!!!!! 
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Het junglepark 

Gehouden door: Max, Dorsan, Jos. 

-Is het leuk om de kleuters te zien spelen? 

Ja 

-Zijn er veel mensen die de attractie doen? 

Ja heel veel, we hebben veel succes 

-Was het moeilijk om alles te kunnen voorberijden? 

-Het viel mee er waren enkele opdrachten die moeilijk 
voorberijdbaar. 

-Zijn jullie blij van het resultaat? 

Ja we vinden het echT super. 

-Vinden jullie de reactie van de kleuters goed? 

Ja ze zijn heel enthousiast… 
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De kinderen die het  spel  houden zijn : Arnaud , Guilhem  , 
Alexandre , Ulysse  en Adélaïde . 

Het doel van het spel  is gewoon springen op coole muzieken . 

Er zijn heel  veel  kinderen die komen ,  ze zeggen dat het de 
tweede populairste spel is , er zijn drie trampoline en één grote 
springkasteel . 

 

Wat vinden onze kinderen van het pretpark? 

 

1.Wat heb je gezien in het pretpark? 

Ik heb Peter Pan gezien,het springkasteel en het stand met het verf. 

 

2.Wat vond je leuk in het pretpark? 

De waterpistolen,het spookhuis en het springkasteel. 

 

3.Heb je klagen(wat je niet leuk vond)? 

Het doolhof en de karretjes. 

 

4.Heb je geluk gehad om niet te lang in de file te blijven? 

Soms wel en soms niet. 

 

Door Adrien en Alexandre 
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Natuurlijk hebben we vandaag ook een populariteit! 

Deze van vandaag is de avontuuren parcour, de grootste show, de 
dierenpark, het springkasteel, ram de muur. 

De avontuuren parcour is natuurlijk populair omdat er echt veel 
avontuur is. 

De grootste show, populair omdat het over Peter Pan gaat. 

De  dierenpark daar kun al de dieren die je wild zien daar vinden. 

Het springkasteel zeker populair voor de kleintjes. 

Iedereen wilt natuurlijk veel spieren krijgen daarom gaan ze bij de 
“Ram De Muur” daar moet je alles wat je tegenkomt neerslaan. 

 

 

RAM DE MUUR 

De kinderen die dit spel houden zijn : Eline , Axel , Hendrik en  Achille . 

Er zijn een paar kinderen die komen . 

Het doe van het spel  is : De kinderen die het spel  houden  bouwen een 
soort muur en de kinderen moeten  lopen en proberen om de blokken 
omver  te gooien .  

 

 

 

TOT SLOT : de populairste, leukste coolste attractie 

We zijn rond gegaan om te vragen aan de kinderen 

welke attractie ze het leukste vonden en de 

meerderheid zei dat ze het liefst in het spookhuis 

gingen  
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