
 

Hallo, ik ben Frauke, 6 jaar. En ik ben Hasse, 4  jaar. Wij zijn zussen en wonen in Hoogstraten. Wij 

moeten een boekje maken, een boekje dat bij iedereen in de brievenbus komt. Het boekje moet leuk 

zijn voor iedereen, ook de mama’s, papa’s, bomma’s, opa’s en moekes moeten het leuk vinden om te 

lezen. Wij gingen op een warme zomerdag naar het speelplein om de grote kinderen te interviewen. 

Een interview zijn vragen en kinderen moeten daar een antwoord op geven. Die gaan we dan 

opschrijven en we maken een foto van het kindje waar we de vragen aan gesteld hebben. Wat we 

dus nodig hebben voor een interview is een microfoon, om de kindjes goed te horen, pen, papier en 

vragen.  

Om te oefenen hebben wij zelf ook de vragen beantwoord.   

- Weet jij wat een burgemeester doet?  

De burgemeester die regelt veel, moet ook veel naar vergaderingen. Dat is saai. Maar als er 

een nieuw zwembad komt moet de burgemeester het lintje doorknippen bij de opening. Die 

moet ook mensen trouwen.  

 

- Wat zou jij doen als jij voor 1 dag burgemeester zou zijn?  

Ik zou alles doen wat burgemeesters doen zoals overal lekker gaan eten. Ik zou ook een 

speeltuin maken in het bos, dicht bij ons huis. Beslissen dat we elke dag een ijsje krijgen en 

samen met Cas, mijn vriendje, gaan wonen in Parijs. Aldus Hasse.  

 

Frauke: Ik zou het rusthuis groter maken zodat er meer oude mensen kunnen wonen. Ik zou 

zorgen dat het elke dag oefenen voor Begijntje is en beslissen dat kindjes niet meer naar de 

papa's en mama's moeten luisteren en elke dag mogen kiezen wat ze eten. 

En ook op de Eifeltoren gaan zitten.  

 



- Als er een nieuw speeltuintje/ speelpleintje komt, waar zou dat dan moeten zijn?  

Vlak bij ons thuis. Of bij ons in de tuin! Dan mag iedereen bij ons komen spelen.  

 

- Hoe moet het speeltuintje er uitzien?  

Iets om te klimmen, glijden, schommelen. Met veel bloemetjes.   

 

- Je mag 1 ding veranderen aan de school, wat zou dat dan zijn?  

Voor elk kindje een wc. Dan moeten we niet aanschuiven. Dan gaat ook alles veel sneller en 

kunnen we sneller gaan spelen.   

 

- Wat zou je veranderen aan de weg?  

Veel meer fietsen.   

  


