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Krant voor kids
Er komen steeds meer kranten voor kinderen. De krant lezen wordt dus leuk!
Lees jij wel eens de krant?

Hoe wordt de Krant voor Kids gemaakt?
•

Het nieuws komt niet vanzelf in de krant. Daar zijn veel mensen
voor nodig. Bijvoorbeeld de redactie. Deze bestaat uit mensen
die zeggen of iets in de krant komt of niet.

•

Bij onze krant werken ook journalisten. Je hebt twee soorten
journalisten: redacteuren en verslaggevers. Redacteuren blijven
op kantoor en schrijven de krant vol met berichten. De
verslaggevers gaan buiten op zoek naar nieuws. Ze praten en
bellen met mensen en zoeken dingen uit. Daarna schrijven ze
er een stukje over.

•

Fotografen zorgen ervoor dat er foto’s komen bij het nieuws.
Ze maken zelf foto’s of kopen foto’s van andere fotografen.

•

Als alle berichten klaar zijn, maakt de vormgever er op de
computer een echte krant van. De drukker maakt van deze
digitale krant een papieren krant. De krant die je elke morgen
op je deurmat vindt.

Hoe maak je zelf een krant?
•
•
•
•

•
•

Verzin eerst een leuke naam voor de
krant.
Ga op zoek naar nieuws. Vergeet
niet foto’s te nemen.
Ga thuis achter de computer zitten.
Verzin een goede kop voor boven het
bericht. Zoals: ‘Hond bijt dief in zijn
billen’.
Schrijf dan het bericht.
Zet bij het bericht een foto.

Nu heb je één artikel klaar. Ga meteen
op zoek naar nog meer nieuws. Nog
leuker: doe het met een groepje!
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Zorg dat de volgende
5 W’s in het bericht
komen te staan.
Wat is er gebeurd?
Waar gebeurde het?
Wanneer gebeurde het?
Wie waren erbij?
Waarom gebeurde het?

Goed nieuws!
Het is vroeg in de morgen. Ali en Nabila
liggen op de bank. Ze vervelen zich. Papa en
mama liggen nog in bed. En de tv mag pas
om acht uur aan.
De brievenbus kleppert.
Ali springt op.
‘De krant!’ roept hij.
‘Nou en,’ zegt Nabila. ‘In kranten staat nooit
iets leuks.’
Ali krijgt pretoogjes. ‘Dan maken we toch
onze eigen krant,’ zegt hij.
Nabila begrijpt er niets van.
Ali pakt een schaar, lijm en papier. Even
later ligt de grond bezaaid met stukjes krant.
‘Tadaaa!,’ zegt Ali. ‘Hier is onze eerste
krantenpagina.’
Nabila leest de koppen van de krant hardop
voor.
‘Koe kust filmster op rode loper, Voetballer
eet stuk uit grasmat, Scholieren eisen heel
jaar vrij. Leuk!’ roept Nabila. ‘Ik help mee!’
Een uur later komt papa slaperig de kamer
binnen.
Hij pakt de krant van de tafel.
‘Ha,’ zegt papa. ‘Eindelijk weer eens leuke
berichten. Hier knapt een mens echt van
op.’
Ali en Nabila geven elkaar een knipoog.
Zij weten nu wat ze moeten doen als ze
zich vervelen.
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Elke dag Krant voor
Kids op je deurmat!
Wil je niets missen van het
laatste nieuws?
Maar vind je de krant van
je ouders supersaai?
Wil je een krant voor
jezelf?
Krant voor Kids staat elke
ochtend vol met nieuwe moppen,
strips en prijsvragen. En je leest
alles over sport, mode en
beroemde sterren.
Lijkt dit je wat? Abonneer je
dan snel op Krant voor Kids!
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