
Lichtkrant

   Schimmenspel
Wij zijn  in groepjes van 3 
schimmenspelen  aan  het repeteren. Die 
gaan  we dan voor alle klassen voor 
doen.

 

                     

De grote licht      
prins. 
De prins ging naar school. Hij was er. De bel ging en hij 
ging naar boven. Ze gingen met licht werken. En als ze bezig 
waren voelde de prins iets. Hij voelde dat hij van kleuren 
kon veranderen.
Ze mochten naar speelplaats. De prins was aan het denken 
en de andere kinderen zeiden: "wat is er, wat is er?" En hij 
hoorde het niet. De bel ging. De rij was al weg. Hij  stond 
alleen op de speelplaats. En hij zag de rij niet meer. Hij 
rende snel  naar boven. Ze waren al bezig en de prins dacht 
weer aan de kleuren. Het kindje dat naast hem zat zei “is er 
iets?" Hij  vertelde het aan het meisje en het heette Emma. 
Emma wist heel veel over kleuren. En Emma was begonnen 
met uit te zoeken hoe ze een medicijn moest maken. Het is 
gelukt en de prins was er van af.

Oda

Gedicht over licht

Licht is leuk, licht is fijn 
licht is niks voor een konijn.
Licht schijnt niet echt in de nacht
maar hij heeft elke dag wel veel macht.
Als de zon schijnt is bijna iedereen blij 
maar de zon ….. dat is niks voor mij
 

              Floor

                    Floor

Lichtfestival in Gent
Oda vertelde onlangs nog over het 
lichtfestival in Gent en we dachten dat 
dat ook wel in onze krant paste.

 

                      

 

          Inleiding
Hallo iedereen, dit is onze 
lichtkrant. Hier schrijven we in wat 
we doen  in ons lichtproject zoals: 
lichtteksten, schimmenspelen  en  
proefjes met licht.

     Veel  leesplezier

                     



De aap die 
iets niet weet
Er was eens een aap en die aap heet 
Rembrand. Hij had een heel groot 
kasteel en ergens in dat kasteel is er 
een ruimte die vol met doeken 
hangt. Achter die doeken zijn 
lampen en elke dag gaat Rembrand 
naar die ruimte. Hij heeft een pop en 
als hij die pop achter de doeken zet 
dan ziet hij een heel eng zwart 
monster. Hij weet niet hoe dat komt. 
Als hij erachter gaat dan ziet hij 
zichzelf helemaal zwart en hij weet 
helemaal niet hoe dat komt.

Ping, ik heb een idee ik ga naar de 
leukste school de Zevensprong en 
de slimste klas, de Wolkenkrabbers. 
Die jongens en meisjes zijn super 
super super slim. En dan nog die juf 
is ook super super slim. Dus ik ga 
naar de Wolkenkrabbers. Met wat 
zou ik gaan? Met de fiets of met de 
auto of met de bus? Ik zal de fiets 
nemen. Dat is goed voor het milieu.

Op de fiets. Lalalala. Ieieiet.

Hier is het: De Zevensprong. Wat 
een mooie school zeg! Ik zal maar 
eens binnen gaan. Even later: amai, 
dat zijn hier veel trappekes. Ik ben 
er. Wow, die zijn hier flink aan het 
werken! De juf zit les te geven aan 
het 4de of het 3de. Ik ga stilletjes 
binnen. We gaan even naar de kring. 
Dag iedereen. Ik denk toch dat jullie 
met een lichtproject bezig waren. Ja. 
Ik heb een vraag. Jullie weten toch 
al dat ik in een heel groot kasteel 
woon en ergens in mijn kasteel is er 
een ruimte die vol met doeken 
hangt. Daar achter die doeken staan 
lampen en als ik er achter ga staan 
dan zie ik mij helemaal in het zwart. 
Ik heb ook 

een pop en als ik die erachter zet 
dan zie ik die ook helemaal zwart. 
Dus jullie zijn toch een hele slimme 
klas? Ik dacht dat jullie er wel meer 
van weten en dan doen jullie ook 
nog een lichtproject. Ja Rembrand, 
wij hebben een lichtproject. Wij zijn 
nu bezig met toneeltjes over licht. 
We gaan met 3 kinderen een 
toneeltje spelen: Rembrand, Marie 
M en Jules. 

En waarom ik alles zwart zie achter 
het doek. Ik zal je het uitleggen. Het 
komt eigenlijk omdat er een lamp 
achter staat. Mag ik er even achter 
gaan staan? Ja, natuurlijk. Zien jullie 
mij nu zwart? Ja. En als ik nu de 
stekker uittrek van de lap, zien jullie 
mij nu zwart? Nee, wij zien u niet. 
Juffrouw, hoe komt dat? Dat komt 
omdat jij de lap hebt uitgezet. Dus 
ik begrijp dat als ik de lamp uitzet 
dat niemand mij kan zien? Ja, dat 
klopt.
Even later. Daaaaag iedereen! En nu 
weet ik al weer meer. En bokes eten 
bij oma.

EINDE
REMBRAND



Het licht project
We zijn nu bezig met een project over licht !
Toen Els in de klas was hebben we poppetjes gemaakt en met die 
poppetjes maken we een schimmenspel!
Toen Nancy in de klas was hebben we een beetje onderzocht hoe lampen 
werken!! Het was heel interessant !!!
Zo dat was het weer !!!!
doei 
                    Zari

Dit is een tekstvak. Selecteer de tekst om hem 
aan te passen.

Het lichtdier
De meeste mensen denken dat er alleen maar
vissen, honden, katten en vogels en zo een dingen bestaan.
Maar er bestaat ook een heel speciaal dier.
Dat is het lichtdier .
En daarover ga ik vertellen.
Het lichtdier zie je alleen maar in het donker.
En hij woont in een grot.
Daar was hij toen er dit gebeurde.
Zijn mama was de tafel aan het dekken en hij vroeg: ¨Mama mag ik buiten gaan spelen?¨
En zijn mama zei:¨ja schat, dat mag zeker. En hij ging buiten spelen. 
Het sneeuwde buiten en hij maakte een sneeuwman.
Toen zag hij in de verte een klein bruin vlekje.
Het kwam steeds dichter een dichter.
Tot het precies een mannetje werd: een klein mannetje.
Toen dat mannetje bij hem was zag hij dat het een mens was.
Dat mens heeft als eerste het lichtdier gezien. 
Maar dat mens was een kindje en het kindje zei:¨hallo ik heet Griet.
en hoe heet jij vroeg Griet?¨ik heet Tim kom we maken samen een sneeuwman.¨    
¨Ok¨ zij Griet.
En ze leefden nog lang een gelukkig          Einde
 
 
 
 
 
                                                 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                     

                      Marie.M



De 
lichtgevende 
berenknuffel

Er was eens een meisje. 
Ze heette Annabel.
En ze was dol op haar 
berenknuffel. Die heette 
Harry de beer. En daar 
gaat mijn verhaal over. 
Maar vergeet Annabel 
niet. Oké nu beginnen 
we met het verhaal:

Toen iemand op een 
knopje duwde dat op 
zijn bil zat veranderde 
hij in een geheime 
agent. Dat vond 
Annabel wel interessant 
om te weten in haar 
droom. Ze werd ‘s 
morgens wakker en ze 
wou eens kijken dat dat 
knopje echt op die bil 
zat.

Maar ze vond Harry niet. Ze 
dacht dat Harry aan een 
geheime missie bezig was, dus 
ze ging rustig naar school. De 
schooldag was voorbij. Ze liep 
rap naar boven en ze zag Harry 
onder haar bed.  Ze zag het 
knopje ook. Ze drukte erop, 
maar in de plaats dat Harry een 
geheime agent werd gaf hij 
licht en dat vond Annabel heel 
mooi , dus ze zette elke avond 
Harry aan.

Einde 

Annabel

Annabel was aan het 
slapen.Ze droomde over 
Harry de beer.Ze 
droomde dat Harry een 
super agent was.
Stel je eens voor. Hoe 
hij dan er uit ziet in zijn 
agentenpakje.



Het lichtproject
Wij zijn nu bezig met een 
lichtproject. Wij zijn vooral 
bezig met ons schimmenspel. 
We gaan alle klassen 
uitdagen om een leuk proefje 
met licht te maken. Wij 
maakten zelf ook leuke 
proefjes.

We hebben ons achter 
een doek voorgesteld en 
dan moesten we zeggen 
: hallo ik ben Roos en 
ik ben 9, maar dan wel 
ieder zijn eigen naam

en hoe oud hij of zij is. 

We hebben toen Els een 
dagje in de klas stond 2 
leuke filmpjes gekeken . 
We hebben dan ook 
schimmenpoppetjes 
gemaakt !!!

                                          Einde
Roos

waar 
komt 
licht
  

?waar 
komt 
licht 
vandaan

   
Er 
was 
eens 
een 
mannetje 
die 
heet 
Lichtverbuier 
omdat 
hij 
zijn 
licht 
altijd 
aanliet. 
Op 
een 
dag 
viel 
er 
een 
lamp 
uit. 
Het 
mannetje 
dacht 
na 
 waarom 
het 
licht 
was 
uitgegaan. 
Hij 
nam 
de 
draad 
van 
de 
lamp 
in 
zijn 
hand 
en 
volg 
de 
die. 

Het 
lichtfestival
Op een dag waren er twee meisjes.

Die twee meisjes heetten Lola en Leyla.

Ze gingen naar het lichtfestival.

Maar wat ze niet leuk vonden was dat 
Lola haar kleine broertje mee moest.

Leyla zei:”Maar Lola wij willen 
toch niet dat jou broertje mee 
gaat”.

Maar jullie weten nog niet hoe 
dat broertje heette.



Hij heette Daantje.

Hij zit in het 2de kleuterklasje.

De mama van Lola zei.

“Daantje moet mee”.

Toen zeiden Leyla en Lola maar 
okè.

Nu gingen ze naar het 
lichtfestival.

Ze moesten een half uurtje rijden

Een half uur later
Ze waren bij het lichtfestival.

Er waren 1000 mensen.

Het was er super mooi.

Het was allemaal verschillend.

Nu was het lichtfestival gedaan.
 

Ze gingen naar huis maar er 
was super veel file.

Ze stonden 2uur in de file

Nu was de file gedaan en ze 
waren thuis en ze gingen slapen.

Einde
Tiele 

De lichtgevende 
hamster
Er was eens een meisje.
Ze heette Banana omdat ze graag 
bananen eet.
Oke terug naar het verhaal.
Dus Banana ging op een avond slapen. 
Ze zag iets door haar sleutelgat.

"Wat is dat?", vroeg Banana.

Er kwam licht uit haar sleutelgat.
Ze ging binnen.
Er scheen een heleboel licht in  haar 
gezicht.
Ze ging dichter.
Ja dat was ik nog vergeten te zeggen.
Ze had een hamster in haar kamer.

Het was haar hamster die licht gaf.



Ze viel in slaap naast haar bed en toen 
ze 
wakker werd zat haar hamster in haar 
kooi zoals
normaal. En van die avond droomde ze 
altijd.

Einde
 

             Geike

Het lichtproject
Maandag waren we over het licht aan het 
werken. We moesten het merk en hoe hard de 
lamp kan schijnen opzoeken. . Bij Els 
moesten we een vormpje maken en dan 
uitknippen. Dan op een stokje plakken met 
plakband.
Einde.
                      Rayn

Xylopia

Het licht project
Mijn school is de zevensprong.

We hebben een project. Het is een 
lichtproject.

We stellen ons voor in het Engels 
.We testen een blacklight.

We deden nog heel veel andere 
leuke dingen .Het project komt van 
een programma Etwinning.

We hebben in de ochtend onze 
schaduw gezien ,en die was heel 
lang .

Een beetje later hadden we nog 
eens gekeken, en onze 
schaduwwas veel korter

 

 

Xylopia

 

            einde



Licht monster  
Er was eens een jongen .die heette 
Tim.

Tim geloofde heel hard in monsters .

Hij wou zelfs een monster hebben als 
huisdier .

Maar op en dag zeiden zijn ouders 
dat monsters niet bestaan en toen 
ging Tim dat bewijzen .

Tim pakte al zijn koffers en hij nam 
heel veel eten mee .

Toen gingTim een monster zoeken .

Tim was al en jaar aan het zoeken.

Juist op zijn verjaardag zag hij er één .

Het was een heel groot en eng 
monster .

Tim had niet verwacht dat hij zo'n 
monster ging tegen komen .Tim zag 
dat het monster heel veel 
vuurvliegjes at .

Tim pakte heel veel vuurvliegjes en 
stopte ze in een pot .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


?einde

 Hij gaf het aan het monster . Tim 
noemde hem Timmie , Timmie en Tim 
waren hele goede vrienden 
gewoden .Op een dag gingen Tim 
zijn ouders dood door de donder 
,maar Tim vond dat niet erg .

Hij was zo blij met Timmie dat hij nooit 
meer naar huis wou

 
 

 

Einde
 

?                          Brecht

redactie: Annabel, Geike, Marie M, 
Roos en Zari 


