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dinsdag 15 december 2020
Het is maandag – een mooi moment voor
een beetje goed nieuws! Wat dacht je hiervan:

Simon Schreefloos
Deel 3: Vakantiekrant

Scholier verbetert wereld
(waar gebeurd verhaal)
Een paar jaar geleden moest Boyan Slat een werkstuk
maken voor school. Voor zijn werkstuk bedacht hij een
plan waarmee de plastic soep in de zeeën kan worden
opgeruimd.
Hij kreeg een goed cijfer, maar dat was niet het enige.
Boyan werkte verder aan zijn plan. Hij startte een bedrijf
en zocht mensen die hem konden helpen. En nu? Kijk
maar eens op internet…
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Het bericht over Boyan is niet alleen vrolijk nieuws voor de
mensen, maar ook voor de natuur. Kun jij ook zorgen voor goed
nieuws voor de natuur? Bedenk je eigen plan om de natuur te
helpen. Schrijf er alvast een berichtje over dat over een paar jaar
in de krant geplaatst kan worden. Dat is nog eens goed nieuws!

‘La-la-la… la-la-lááá!’
Zingend komt Simon Schreefloos op het kantoor van de krant.
Hij denkt aan alle leuke dingen die hij gezien heeft door zijn bril.
Maar als hij mevrouw Blom ziet, wordt hij plotseling stil. Wat ziet
ze er verdrietig uit! ‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Simon.
Mevrouw Blom wijst op haar bureau. ‘Een folder van de wintersport. Ik zou er zo graag naartoe willen, maar het kan niet!’
‘Waarom niet?’ vraagt Simon.
‘Ik moet werken,’ zegt mevrouw Blom treurig.
‘Kunt u geen vakantie nemen?’
Mevrouw Blom schudt haar hoofd. ‘De mensen willen altijd
een krant,’ zegt ze. ‘Ook als het vakantie is.’
Het wordt stil in het kantoor. Simon denkt diep na. Eigenlijk zou
hij zelf ook wel op vakantie willen… En dan bedenkt hij iets. ‘Ik
heb het!’ roept hij vrolijk. ‘We doen deze week heel hard ons
best. Dan maken we niet alleen de kranten voor nu, maar ook
alvast voor volgende week! Dan kunnen we volgende week
lekker vakantie nemen. Mevrouw Blom vindt het een prachtig
idee. Ze kijkt nog eens naar de folder. ‘Laten we maar gauw aan
de slag gaan!’ roept ze.
Even later loopt Simon Schreefloos door de stad. Hij kijkt heel
goed om zich heen. ‘Volgende week kerstmarkt,’ ziet hij op een
poster staan. Hij ziet ook kinderen die aan het oefenen zijn voor
een kerstmusical. Hm… denkt hij bij zichzelf. Misschien kan ik
daar wel iets over schrijven… niet alleen voor de krant van
vandaag, maar ook voor die van volgende week!
Volgende week dinsdag lees je meer over Simon Schreefloos!

Wat kan Simon in de krant
van vandaag schrijven over
de dingen die hij ziet?
Wat zou hij in de krant van
volgende week kunnen
schrijven?

Wat hoop jij dat er volgende
week in de krant staat?
Bespreek het samen en
verwerk het in een gebed.

