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Sherlo Esajas
Door een onzer redacteuren
Sherlo Esajas is de rechterhand van
minister
Dijsselbloem
van
Financi&amp;amp;euml;n. Hij is zijn
politiek assistent. Hij is benoemd
door Dijsselbloem zelf. Esajas weet
heel veel van Den Haag. Voordat hij
voor Dijsselbloem werkt, was hij
persvoorlichter van de partijleider
van

Politici op School
de partij van de arbeid Wouter Bos.
Hij heeft ook nog een tijd als
lobbyist gewerkt op het Binnenhof.
Als lobbyist probeer je politici te
beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld
lobbyist
bent
van
een
milieugroepering, dan wil je politici
overtuigen dat er minder gebouwd
moet worden en meer ruimte moet
zijn voor groen.

Weidevogel Bekent Kleur bij Formatie

Weer in Den Haag

Door onze verslaggevers Max,
Sophia, Soete, Kay, Joelle en
Aidan

Plaatselijk bewolkt 8 graden
Kans op neerslag: 0 %
Luchtvochtigheid: 61%
Wind 14 km per uur

Een groene coalitie makkelijk
geformeerd na verkiezingen.
De partijen maken:
Als eerste moesten we in
groepjes een partijleider kiezen,
en plannen voor onze partij
maken. Met behulp daarvan
moesten we een partijnaam
verzinnen. Toen een poster
maken met duidelijk onze
plannen en de naam van de
partij erop. Tot slot nog een
beetje versieren en de poster
was klaar!!
De verkiezingen:
We moesten in de kring met alle
partijen. Toen moest iedereen
een presentatie over hun partij
houden, en konden andere
partijen er vragen over stellen.
Toen moesten we stemmen.

De partijen die meededen
waren:
1.Natuur en Dieren Partij-Leider
Max
2.Regelt Alles Partij-Leider Tabo
3.Partij Milieu Vriendelijk-Leider
Esmee
4.Super Man-Leider Victor
5.Partij
Tegen
Discriminatie-Leider Levi
6.Partij Tegen Wilders-Leider
Gijs en Jasper
7.Een Beter Nederland-Leider
Stijn
8.Puur Natuur-Leider Sophia
9.Partij Van Alles-Leider Doris
De winnaar
Uiteindelijk heeft de partij Super
Man gewonnen met 27 zetels.
Waardoor Victor premier is
geworden en in de regering
zitten ook nog de partijen
Natuur en Dieren Partij, Regelt
Alles Partij, de Super Man partij
en Puur Natuur.
En samen hebben die een
meerderheid van 77 zetels.

Vraag 2. Wordt u vaak herkend
op straat?
Antw 2. Soms zwaaien mensen
naar mij.
Vraag 3. Waarom bent u de
politiek ingegaan?
Antw. 3. Ik wil iets bereiken in
Nederland

Wat ook fijn was was dat we op alle
vragen
antwoord
kregen.
We
vroegen ook erg kritische vragen en
kregen op de meeste vragen mooie
en lange antwoorden, waar we veel
mee konden. Vooral van Kinderen
die het thema Politiek erg interessant
vonden.

Twee oenen willen vuur maken.
Zegt de ene oen tegen de
ander: 'Weet je zeker dat de
lucifers het doen?' Zegt de
andere: 'Ja hoor ik heb ze
allemaal uitgeprobeerd!'

Door
onze
redacteuren
Noussaiba
Zanzen,
Twirre
Bogaard, Lucha Bos, Eva
Schouten, Stijn Lijbaart en
Bokke van den Berg

Antw 1. Ongeveer 1 jaar

We stelden alle vragen en kregen
goede en bruikbare antwoorden en
dat was heel fijn.

Adam en Eva liggen in het gras.
Dan vraagt Eva aan Adam hou
je wel van mij? Adam draait met
een zucht om en zegt natuurlijk
van wie anders!

Door onze redacteuren Ravian,
Denise, Michael, Jenelly

vraag 1. Hoelang zit u al in de
politiek?

Zulke vragen hadden we bedacht en
besproken met Juf. Toen zijn we
naar beneden gegaan met groep 8
en kwamen de politieke gasten.

MOPPEN

Interview Ahmed
Marcouch

Mona Keijzer groeide op in de
Katholieke kerk in Volendam. Ze
is geboren in Edam op 9 oktober
1086. Ze zit in de CDA. Ze heet
Maria Cornelia, Gezina Keijzer.
Ze is getrouwd en heeft 5
kinderen. Ze is 2e Kamerlid.
Haar mening is dat de CDA de
enige echte liberale partij is.
Toen ze bij ons was toen was ze
heel moe omdat ze de hele
nacht gepraat had met andere
partijen.

Eerst bedachten we de vragen voor
de politieke gasten, zoals waarom
wilde u de politiek in?

Toen ze weg gingen heeft de juf
gevraagd wat iedereen er van vond.
Het antwoord: Alles ging super en
alles is fantastisch verlopen.

Interview Mona Keijzer

Vragen voor Mona Keijzer:

Verslag van onze redacteuren
Esmee, India, Jasper, Luna en David

Ahmed
Marcouch
(Beni-Boughafer, 2 mei 1969) is
een Nederlands politicus van de
PvdA
van
Marokkaanse
afkomst. Hij werd bekend als
portefeuillehouder
enstadsdeelvoorzitter van het
Amsterdamse
stadsdeel
Slotervaart en verwierf hier de
bijnaam 'Sheriff van Slotervaart'.
Op 9 juni 2010 werd hij tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen
verkozen tot parlementslid
Ahmed Marcouch is 11 oktober
gekomen naar school de
weidevogel om de kinderen uit
groep 7 en 8 informatie te geven
over zich zelf en over de politiek.
Daar kwamen wij achter dat hij
in Marokko is geboren en
opgevoed is .Toen hij 12 was is
hij gemigreerd naar Nederland.

Colofon: Deze krant is gemaakt door de groepen 7 & 8 van OBS de Weidevogel in Ransdorp. De
klassen hebben les gehad over het thema politiek van onder andere Mona Keijzer, Ahmed Marcouch
en Sherlo Esajas. Ondertussen hebben ze klassikaal het boek 'Lek' van Jacobine de Brauw gelezen.
Als sluitstuk van het project politiek vorming bezoeken ze op 19 november 2013 het Binnenhof om
daar tijdens een scholieren persconferentie Vicepremier Lodewijk Asscher te ondervragen. De
kinderen worden hierdoor bijgestaan door RTL-journalist Frits Wester.

Ahmed Marcouch wordt bedolven
onder fans

Hij kon geen woord of letter
Nederlands. Hij ging naar school en
leerde de taal. Tot hij in de politiek
is beland. Hij vindt zijn werk wel
leuk zoals hij ons heeft verteld, en
gaf ook meer informatie over zijn
werk. zoals bijvoorbeeld dat hij in de
PvdA voor onderwijs, cultuur en
waterschap, binnenlandse zaken ,
veiligheid en justitie werkt.
Wij hebben ook vragen voor Ahmed
Marcouch voorbereid die wij hem
hebben gesteld, en hij heeft die
beantwoord.
Aan
het
einde
adviseerde hij ons veel te lezen en
te schrijven. .

De tool krantenmaken.nl is een initiatief van Nieuws in de klas.
Nieuws in de klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de kranten die met behulp van deze tool gemaakt worden.

