
  

Alle mensen zijn dood door 

heksen. 
 

door journalisten Alina en Imran 

 

De mensen zijn omgetoverd in 

dieren van de dierentuin. 

De bus is gebotst tegen de heks. 

De heks zegt de toverspreuk 

abracadabra. 

En de hekst tovert vuur. 

Nu zijn de mensen dood. 

de heksenkrant van Heksenstad 
 

gemaakt door journalisten van de klas 2B van de Sint-Pieterschool in Anderlecht 

Een ongelukje 
 

door journalisten Kamal,  

Naoufel en Sarah 

 

Er was een bus tegen een huis 

gebotst. 

Het was het huis van de heks. 

Dan was de heks boos. 

En de heks heeft de mensen 

omgetoverd in dieren. 

De mensen hebben schrik. 

De chauffeur is van de schrik op een 

bezem gereden van een andere 

heks. 

De drie draken zijn dood. 
 

door journalisten Aydan en Safwane 

 

Er waren drie draken.  

Ze hebben alles in brand gestoken. 

En de prins was boos. 

Het is zaterdag gebeurd. 

De prins heeft de drie draken 

gedood. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De draak eet een prinses. 
 

door journalisten Zina en Ibrahim 

 

De draak heeft de prinses 

opgegeten! 

De prinses was eten aan het maken. 

De draak vloog naar het kasteel. 

De prinses pakte de pan. 

De prinses gooide de pan op het 

hoofd van de draak. 

De draak spuwde vuur en at de 

prinses op. 

Het verbrande huis. 
 

door journalisten Milen en Urielle 

 

Er is een huis verbrand. 

Er was een tovenaar en die tovenaar 

was een boef. 

De boef had een bom in zijn hand 

genomen. 

Hij gooide de bom naast het huis. 

En de bom ontplofte: 

BOEM BOEM BOEM Donald Trump 
 

door journalisten Amine en Zümra 

 

Donald Trump geeft een feest. 

De heks komt naar het feest. 

Daarna komen de draken. 

De heks en de draken doen wat ze 

willen. 

De heks verandert Donald Trump in 

een paard. 

Het paard doet alle heksen en 

draken pijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dode mensen? 
 

door journalisten Aya en Erdogan 

 

Een boef steelt de toverstok.  

Hij tovert de mensen dood. 

Superman redt de mensen. 

Hij heeft een vlam aan zijn ogen en 

hij heeft de mensen terug levend 

getoverd. 

De fee en de vogel 
 

door journalisten Rania en Ouneyssa 

 

Er waren eens een fee en een vogel 

in Heksenstad. 

De vogel heeft de fee bij de koning 

gebracht. 

De koning heeft de vleugels van de 

fee gepakt en hij heeft de vleugels 

stuk gemaakt. 

De vogel helpt de fee en de fee 

bedankt de vogel. 

De papa van de fee is geschrokken 

en de mama is ook geschrokken. 

En de mama en de papa waren 

verdrietig. 

De koning was boos. 

De mama en de papa kijken 

verbaasd. 

De papa was naar de koning gegaan 

om te zeggen: geef mijn fee haar 

vleugels terug. 

De draak spuwt vuur. 
 

door journalisten Lina en Abourahim 

 

Peter en de draak vechten tegen 

elkaar omdat de draak stout was. 

Peter steekt zijn zwaard in de buik 

van de draak. 

Daarna is de draak dood. 

Peter is gewonnen. 



Heksenspelletje 

 

Laat het spook de meneer doen schrikken. 

Vin de weg uit de doolhof! 

 

 


