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Interview René

“Thuis zet ik gewoon de kerstboom op en kijk
ik kerstfilms’’
dit jaar nieuw op de MMR. Hij heeft het wel heel

“Mijn favoriete ding aan kerst is
het hele plaatje”

erg naar zijn zin hier. We praten onder andere

Het lokaal van René is helemaal in de kerstsfeer.

over de MMR en kerst. Ook wiskunde komt er

Er hangen lichtjes, een wiskunde kerstboom en

Wiskunde klopt gewoon altijd

wel een beetje in voor, want hij is natuurlijk

nog meer. De kerstsfeer hangt er zeker. René

“Ik vind wiskunde leuk omdat het altijd klopt”,

wiskundedocent.

vindt kerst zelf ook leuk en hij luistert tijdens de

vertelt René over het vak dat hij geeft. “Als je het

kerstdagen vaak kerstmuziek op het werk en in

fout hebt dan ligt het niet aan de wiskunde, maar

‘’Ik ga echt wel elke dag met
plezier naar school toe.’’

de auto. “Thuis zet ik gewoon de kerstboom op

dan weet jij: ‘oh ik heb iets fout gedaan’”, legt

en kijk ik kerstfilms”, zegt de wiskundeleraar. Het

hij uit. René vindt het ook wel stoer. Omdat veel

Nadat René weg was gegaan bij zijn vorige

leukste van kerst vindt hij het eten en de diners.

leerlingen wiskunde haten, denkt René: “Ja toch,

school, ging hij opzoek naar een andere. René

“Gewoon het hele plaatje: met z’n allen gezellig

maar ik ga dit wel doen”.

kwam deze school tegen op het internet en zag

lang aan tafel, meerdere gerechten, veel kletsten”,

Maar als René een ander vak zou moeten geven,

dat het een hele leuke kleine school was. “Ik kom

aldus René.

dan zou het wel gym zijn. Hij houdt namelijk veel

In dit interview praten wij met René. René is
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uit Vlaardingen en daar woon ik nu ook, maar

in Nederland. Ja, je hebt Pasen en Sinterklaas
maar daar houdt het dan wel een beetje mee op.”

van sporten. Hij sport veel in de sportschool en

tussendoor heb ik in Rotterdam gewoond. Ik hou

Lockdown verjaardag

hij skateboardt. “Ik heb bijna elke sport wel eens

echt wel van Rotterdam”, vertelt de leraar. René

“Mijn verjaardag, nou ja ik vond mijn verjaardag

gedaan”, vertelt René. “Maar mijn favoriete sport

heeft het hier zeker naar zijn zin hij vindt de sfeer

heel leuk, maar na twee keer in de lockdown

om te doen is fitness. Wandklimmen en darten

met de docenten en de leerlingen heel leuk. “Ik

jarig geweest te zijn gaat de lol er wel een beetje

vind ik ook heel tof.”

ga echt wel elke dag met plezier naar school toe”,

vanaf”, aldus René. Naast kerst vindt René de

zegt hij lachend.

jaarwisseling ook heel leuk en gezellig. “Maar
voor de rest zijn er niet heel veel andere feesten

Amusaties

In de terugkerende rubriek ‘Amusaties’ vertelt de

schoolkrant jou welke series, boeken of films je beslist
niet mag missen.

te bakken. Als je van zoete dingen houdt en bakken, is dit

Films

The Grinch

echt iets voor jou! Hier een aanrader voor kerstkoekjes.
Je kan alle ingrediënten in de Albert Heijn vinden en het

The Grinch is een klassieke kerstfilm. Ik denk dat

recept staat ook op ah.nl

iedereen hem wel eens gezien heeft, maar als je hem

Dit heb je nodig:

nog niet gezien hebt is dat echt een must. Het gaat over

- 300g Tarwebloem - plasticfolie - 150g fijne kristal suiker

een jongetje die er een beetje anders uit ziet en zich een

- bakpapier - 8g vanille suiker - uitsteekvorm ster (of wat

beetje anders gedraagt. Met kerst is er in zijn jeugd veel
gebeurd en dat was niet altijd goed. Daardoor heeft hij een
hekel aan kerst. Maar een meisje probeert zijn mening te

je zelf leuk vindt) - 250g roomboter (ongezouten)
- 1 middelgroot ei - 200g poedersuiker - 5 eetlepels
kraanwater

veranderen. Deze film is goed om met je familie te kijken,
maar ook om samen met je vrienden te kijken

Aan de slag: Zeef de bloem boven de kom en meng
de kristalsuiker en de vanillesuiker erdoor. Doe dan de

Series

Muziek

Dash and Lily is een korte, maar leuke kerstserie. Het gaat

Als je het interview met Iman al gelezen hebt, heb je

voor 30 minuten. Verwarm dan de oven op 175 graden.

over een meisje (Lily) dat een notitieboekje achterlaat in

vast al iets voorbij zien komen over zijn kerstplaylist. Bij

Als het deeg uit de koelkast is, strooi dan wat bloem over

een bibliotheek. Een jongen (Dash) vindt dat boekje en zo

het artikel staat de QR code waarmee je die playlist kan

je werkblad en rol het deeg tot een lap van 5 mm dik. Steek

gaat het door. Ze schrijven elkaar en dagen elkaar uit. Als

luisteren. In de playlist zitten de klassieke kerst liedjes

met je kerstvormpje de koekjes uit en leg ze op een met

ze klaar zijn met schrijven, leggen ze het boekje ergens

zoals Jingle Bells en Last Christmas maar ook oude

bakpapier bekleden ovenplaat. Bak de koekjes voor 15-20

neer en dan begint de ander met schrijven. Maar het gaat

kerkliedjes.

minuten. Haal de koekjes van de bakplaat en laat ze 30

Dash and Lily

mis. Hier kom je nog meer achter als je de serie echt gaat

Imans playlist

kijken. De serie brengt je helemaal in de kerstsfeer. Zeker

Geglazuurde kerstkoekjes

de moeite waard om te kijken dus!

Tijdens kerst is het altijd leuk om koekjes of iets dergelijks

boter en het ei erdoor en meng tot een deeg. Maak een bal
en leg hem daarna met plastic folie erover in de koelkast

min afkoelen. Maak dan het glazuur door de poedersuiker
en het water te mixen. En bestrijk de afgekoelde koekjes
met het glazuur en wacht dan tot het glazuur is afgekoeld.
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Interview Iman

“Ik hou van orde,
rust en regelmaat”
In dit interview praten wij met

geïnteresseerd in zijn. “En heel soms

playlist mag Iman van zichzelf pas

“In mijn ideale wereld zou ik het

Iman. De meeste mensen kennen

schrijf ik ook wel een persbericht.

aanzetten op 6 december. Dus dat is

liefst meerdere banen combineren.

hem al maar een paar ook niet. Iman Dat houdt in dat als er iets gebeurt

de dag dat Sinterklaas het land uit is.

Bijvoorbeeld dat je op maandag en

was docent mens en maatschappij

in de partij, dat ik daar dan over mag

“Want ik wil niet dat die twee feesten

dinsdag docent bent, op woensdag en

op de MMR. Tegenwoordig werkt

schrijven of informeren”, zegt Iman.

door elkaar heen lopen. Ik hou van

donderdag in de politiek werkt en op

hij in de Tweede Kamer. Wij gaan

orde, rust en regelmaat”, zegt Iman.

vrijdag dj bent. Helaas kan dat niet”,

het hebben over kerst, de Tweede

En waar is de discobus!

Je vindt een QR-code van de playlist

zegt Iman. Hij is net aan deze baan

Kamer, de Discobus en of Iman de

De glorieuze discobus van Iman

verderop in MMR Monthly.

begonnen en dat blijft hij voorlopig

MMR toch wel stiekem een beetje

staat stil door corona dat doet hem

mist.

veel pijn. “Dan denk ik dat hij ergens

Iman houdt niet van het

leuk om hetzelfde werk te doen maar

buiten in de regen staat in zijn eentje.

regenachtige, koude weer, maar

dan voor een minister. Dus niet meer

Waar is Iman!

Dat vind ik zielig”, zegt hij. Iman

als de dagen korter worden en het

voor een Kamerlid maar echt voor

Iman is communicatiemedewerker

droomt ervan om haar klaar te maken

snel donker wordt, dan maakt kerst

een minister.

in de Tweede Kamer. Dat betekent

en in de zomer met zijn bus op pad te

het wel weer goed. “Gezellig met

dat Iman (en zijn collega) eerst met

gaan naar een veld en vervolgens de

vrienden en familie bijkletsen. Of

“Ik mis de leerlingen”

nog wel even doen. Het lijkt Iman wel

de journalisten gaan praten en

muziek aan te zetten en met allemaal

op de bank zitten met zijn zoontje

Iman vindt zijn nieuwe baan heel

bespreken: ‘wat ga je vragen en waar

mensen te feesten.

Finn en die heerlijke kerstkransjes

leuk en spannend maar hij mist de

met witte zoete vulling eten terwijl je

MMR wel heel erg. En het meeste

Iman dat weer aan de Kamerleden

Imans playlist

een film kijkt”, vertelt Iman over zijn

mist hij de leerlingen. “Ik vond het

vertellen. Zo zijn de Kamerleden

Iman heeft een playlist op Spotify

ideale kersttijd.

gewoon heel erg leuk om hier te

voorbereid op de vragen die de

en dat is zijn kerstplaylist. Hij heeft

wil je het over hebben?’ Hierna kan

journalisten stellen. Iman bereidt de

hem vorig jaar aangemaakt. In de

interviews voor en mag hij soms mee

lijst staan honderd liedjes. Allemaal

naar nieuwsuitzendingen van zijn

kerstnummers natuurlijk. Ze variëren

Iman is iemand die veel interesses

de nieuwsbrief voor mensen die daar

die ze zongen bij kerst. Maar die

Imans playlist

werken en les te geven aan jullie”,

Werken voor een
minister?

Kamerleden. Onze oude leraar schrijft van Jingle Bells tot oude kerkliedjes

Muziek

vertelt Iman. Dat mist hij wel.

heeft. Hij is al journalist, docent en dj
geweest en nu werkt hij in de politiek.

Van de redactie
Dit is de tweede editie van de Schoolkrant en deze keer is het een kerstspecial. Speciaal
voor de maand december. We hebben een interview met Iman en René, en natuurlijk onze
aanraders. De strip van Ed en Fred zit er ook weer in. Dit zijn de terugkomende rubrieken. Als
je nog leuke ideeën hebt of als je ook bij de schoolkrant wilt, mail dan naar mmrmagazine@
outlook.com. Veel plezier met lezen en alvast fijne kerstdagen!

Stel je voor
Interviews met leerlingen

serie is ‘Squid Game’. En zijn

In deze rubriek maak je

favoriete deel van kerst is de

kennis met je medeleerlingen

kerstboom en natuurlijk de

van de MMR. Wil je ook in

cadeautjes.

deze rubriek? Stuur het

Zijn favoriete vak is gym. Engels

MMR-monthly een mail via

vindt hij wel makkelijk

mmrmagazine@outlook.com.

Inti

Hadassah
Hadassah is 12 jaar en zit

Dit is Inti. Inti is 15 jaar oud

in 1A. Wat kerst betreft

en zit in klas 3A Haar favoriete

vindt Hadassah de

serie is ‘Outerbanks’. En het

familiebijeenkomsten het

allerleukste aan kerst vindt zij

leukst. Het favoriete vak van

de muziek en de kerstboom.

Hadassah is lichamelijke
opvoeding.

Haar favoriete vak is gym en ze
vindt wiskunde ook wel leuk,
maar vooral de sfeer en de
mensen, niet echt het vak zelf.

Louis
Dit is Louis. Louis is 13 jaar en
zit in klas 2A. Zijn favoriete
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