
DE VOORUITKRANT
Een wekelijkse krant voor jong en oud!

Een krant gemaakt door
Vooruit voor de bewoners
van staalmanpleinbuurt! 
Veel lees plezier en blijf
veilig! 
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Even voorstellen... 

Voor contact met ons kan je mailen naar
vooruitkrant@gmail.com

De makers van de krant:



DE ENGELSE VETERAAN

Dit nieuws lijkt wel heel erg op het nieuws van vorige
week! En dat klopt! De zelfde man heeft namelijk
navoor het goed het lopen van rondjes voor het goede
doel nog iets gedaan. Hij heeft een liedje gezongen dat
op nummer 1 is gekomen in Engeland.
 
Samen met de zanger Michael Ball heeft hij een cover
gemaakt van het bekende nummer 'You'll never walk
alone" en heeft daarmee de zanger The Weekend van
de eerste plaats gestoten. Moore zelf kan het niet
geloven en zijn kleinkinderen ook niet. Wat een
prestatie! Gefeliciteerd Tom, wij zijn trots :)

Moore, een oude soldaat uit Engeland haalt geld op
voor het goede doel en maakt een hitsong

Op 23 april is de Ramadan begonnen. Een belangrijke
periode voor veel mensen in Nederland. Dit jaar is het toch
anders dan anders. Dit jaar doen mensen mee aan de
Ramadan terwijl zij binnen moeten blijven en niet dichtbij
anderen mogen komen. DIt is erg jammer want na
zonsondergang eten is een belangrijk en heel leuk moment
om met vrienden en familie te delen! Gelukkig vinden veel
mensen een oplossing, zij feesten online! Iedereen kookt wat
voor zichzelf of voor het gezin en gaan dan online bellen om
samen een hapje te eten. Misschien niet even leuk als
normaal maar toch erg gezellig! :)

Baal jij ook zo dat je dit jaar
niet naar buiten mag met

koningsdag... Ik wel... Ik mis de
spelletjes, de gezelligheid en de

leuke spullen die mensen
verkopen op de kleedjes. Helaas

gaat dat dit jaar niet door.
 

Maar er is een andere
oplossing! Overal in het land

worden online spelletjes
georganiseerd. Ook zijn er heel
veel muzikanten die vanuit hun
eigen huis het wilhelmus (Het

nederlande volkslied) spelen om
te laten zien dat we samen zijn
in deze rare tijd en toch plezier
hebben. Ik hoop dat jullie een

leuke dag hebben, stuur anders
een foto  :)

 

RAMADAN TIJDENS CORONA

Anders dan anders...

Koningsdag



Bij een nieuwe week hoort natuurlijk ook een
nieuwe TikTok. Deze week kan je kans maken

op een prijs. Je kan winnen door jouw TikTok in
te sturen naar onze mail. De challenge van
deze week is Oh NaNaNa, hier kan je wat

voorbeelden vinden
https://www.youtube.com/watch?

v=xHBwE7h8plE.
Succes en we zijn erg benieuwd naar jullie

versie!
(Onze email staat bij 'Even voorstellen...' p. 2). 

Download de app Plato en speel elke vrijdag om 12 uur
spelletjes met ons! Ook kunnen jullie hier de hele week

door met elkaar spelletjes spelen. Voeg mij toe bij je
vrienden en ik zorg dat je bij ons in groep komt om

spelletjes te spelen. Je kan me toevoegen met de naam
MeesterThijs. Als je in de groep zit kan je games aanmaken
en tegen elkaar spelen. Mocht je iets niet begrijpen of lukt
het niet? Vraag het aan ons via de mail! Via de mail kan je
ons ook laten weten of je er vrijdag bij bent. (mail staat op

pagina 2)

TikTok challenge

Spelletjes buurthuis

Zo ziet de app eruit!

https://www.youtube.com/watch?v=xHBwE7h8plE
https://www.youtube.com/watch?v=ycWpXxHcO8s


Bellen blazen!

Wat hebben we nodig?
- Een leeg plastic flesje

- Een oude sok
- Een half kopje afwasmiddel

 
Meng het half kopje afwasmiddel met 4 kopjes water, zo

krijg je bellenblaas.
 

Knip de bodem uit het flesje en doe vervolgens de sok er
omheen. Dompel de sok in het sop, en blazen maar!



De sudoku is een Japanse puzzel. Aan de
hand van regels probeer je alle vakjes te

vullen met een getal van tot en met 9.
Een leuke puzzel waar je slimmer van

wordt maar ook plezier mee hebt!
 

De regels zijn:
1: Elke rij (van links naar rechts) moet de

getallen 1 tot en met 9 hebben. Geen
dubbele!

2: Elke kolom (van boven naar beneden)
moet de getallen 1 tot en met 9 hebben.

Geen dubbele!
3: Elk groter vakje (9 hokjes per vakje)

moet de getallen 1 tot en met 9 hebben.
En ook geen dubbele!

Woordzoeker T I P ? ! ?
Landen

Sudoku



Vanaf deze week in onze krant de
weekchallenge! Deze week een

tekenchallenge en je kan zelfs een prijs
winnen... Lees de flyer voor meer

informatie.

Weekchallenge



 

We willen graag horen wat jullie er van vinden en of we
het nog beter kunnen maken. 

 
Heb jij feedback, een opmerking of wil je gewoon met

ons praten? Heel graag.
 

Je kan ons bereiken via de mail:
vooruitkrant@gmail.com

 
Vind je het fijn om te bellen? Dat kan op elk moment.

06-22985727
 

Volgende week komt er weer een nieuwe krant met
nieuwe spelletjes, nieuwtjes en leuke dingen om te

doen, tot volgende week :)

Dankjulliewel!!


