


Wie woont waar?
1 Daan & Egbert
2 Annabel (Pizza Peking)
3 Fleur
4 Toni
5 Lotte
6 Goaltje

En ook niet onbelangrijk:
7 De Nijlandschool
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Dit is de Nijlandschool.

Flits!
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Op Flits.nl staat alles wat niet in de schoolkrant mag.
Flits: geen oudjes, maar nieuwtjes.
Alle kinderen van de school kennen Flits.nl. Ze spelen de games,  
ze kijken naar de filmpjes, ze lezen de nieuwspagina...
Grote mensen lezen Flits niet, die hebben wel wat beters te doen.

Dit is de schoolkrant 
van de Nijlandschool.

Maar dit is de geheime schoolkrant 
van de Nijlandschool: 

Flits!

emieheg
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O ja, trouwens... Flits 
heeft ook een fotograaf 
en dat ben ik.
Mijn naam is Daan. Egbert is mijn hond, 

hij is assistent-fotograaf 
van Flits.

Lotte 
de baas 

Fleur 
journalist

Toni
journalist

Goaltje 
sportjournalist

Annabel.nl 
computerkampioen

Flits wordt gemaakt door:

Ziezo. 
Nu kunnen we beginnen.



Vergadering

‘Ik open de vergadering van Flits,’ zei Lotte. ‘Wie heeft er nieuws?’
‘Ik!’ zei Fleur. ‘Bas uit groep 7a gaat zijn spreekbeurt over paarden 
doen.’
Stilte. Ik hoorde alleen de geluiden uit de keuken. 
We vergaderen namelijk altijd in Pizza Peking, dat is het restaurant 
van de ouders van Annabel. 

‘Over paarden... wat is daar bijzonder aan?’ vroeg Toni na een tijdje.
‘Hij heeft een mailtje naar Flits.nl gestuurd.’ Annabel draaide haar 
laptop om, zodat we op het scherm konden kijken.

____________________________________________________________

 Van: Bas
 Aan: Flits.nl

Een hamster mag wel mee de klas in bij een 
spreekbeurt, maar een paard niet. Dat is oneerlijk!

____________________________________________________________



Hallo allemaal, 
ik doe mijn spreekbeurt 

over dinosauriërs. 



11

‘Er is nog een mailtje over spreekbeurten,’ zei Annabel 
en ze las hem voor:

____________________________________________________________

 Van: Marleen
 Aan: Flits.nl

Beste redactie,
Kunnen jullie me helpen? Ik wil mijn spreekbeurt 
over gezichtskunstjes doen, want daar weet ik veel 
vanaf. Maar het mag niet van mijn juf want ze vindt 
het geen echt onderwerp.
Groetjes van Marleen
 

____________________________________________________________

‘Gezichtskunstjes?’ vroeg Fleur verbaasd.

Ja, kijk zo:

Bas heeft gelijk. 
Bij een spreekbeurt moet je toch 

dingen kunnen aanwijzen 
en voordoen?
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Lotte ging verder. ‘Ik zal een artikel over spreekbeurten schrijven 
voor Flits. Annabel, wil je voor me googelen?  
Eén: hoe groot mogen de dingen of dieren zijn die je meeneemt  
voor je spreekbeurt? En twee: wat is wel of niet een echt onderwerp?’
Annabel knikte. Haar vingers waren al begonnen. 

Annabel.nl is de beste én snelste googelaar van de wereld.

‘Volgende punt: we hebben weer een briefje van de Roze Rapper 
gekregen,’ zei Lotte.
Een paar keer per week kregen we een klein rapje op een roze  
memo-blaadje. 

Voor Rachelle.
Ik had een nieuwe broek aan,dat maakte me zo blij.
Maar hij stond belachelijk,tenminste: dat vond jij.
Nu ligt hij in de kast.
Ik trek hem nooit meer aan.Want niemand draagt een broek,die jij niet mooi vindt staan.

de Roze Rapper.


