
 
 
 
Wij kunnen toppers gebruiken! Laat leerlingen van uw school uit groep 5 t/m groep 8 in de 

huid kruipen van een nieuwsreporter. ChaTime zoekt kinderen die voor onze coole 

kidsnieuwssite willen schrijven over de belevenissen op school: wat is hip op het schoolplein, 

welke juf is jarig en wie geeft de leukste gymles? Alles mag, als het maar geschreven is door 

de kinderen, natuurlijk mogen ze ook schrijven over de avonturen in hun buurt of wijk. Hoe 

het was in de coronatijd en wat ze ervan vinden om naar een andere klas en of school te 

gaan? 

Wilt u meewerken aan het vullen met nieuws van onze site, selecteer leerlingen van uw 

school of een clubje nieuwsreporters en zie uw school en leerlingen terug op 

www.chatime.nl. Natuurlijk zijn foto’s bij het artikel van harte welkom.  Wij zien graag uw 

reactie tegemoet via mail: redactie@chatime.nl en bellen mag altijd op: 06.15637807 

In september start ChaTime met een nieuw team, dus geef je op, doe mee en beleef de 

leukste tijd van je leven. Dat wil zeggen… als jij durft! 

Info: Meer dan 1000 reporters bespraken vanaf 2007 de meest bijzondere onderwerpen 
over: jeugdzorg, pesten, geld, verliefdheid, scheiding, school en nog heel veel meer. 
Onderwerpen waar kinderen van leren, onderwerpen die samen worden besproken, maar 
nog leuker: die geplaatst worden op een site voor en door kids, waardoor zij zich serieus 
genomen voelen en zij een platform hebben waar kinderen het woord hebben. Natuurlijk 
bezoekt ChaTime ook organisaties en bedrijven waardoor de wereld van onze reporters 
wordt verbreedt! Laat iedereen meedoen uit alle wijken, buurten en scholen van Breda. 
ChaTime maakt niet alleen nieuws, ChaTime is een middel om de wereld van kinderen te 
vergroten, bevordert zelfrespect, zelfvertrouwen en assertiviteit. Chatime laten kinderen 
meedenken en beslissingen nemen en zij worden bewust van hun eigen talenten en 
capaciteiten.  
Hoe meer nieuws uit onze stad, maar ook van uw school, wijk of straat, hoe meer 

afwisseling. Hebt u nieuws, dat heel Breda mag weten? Mail. Hebt u leuke foto’s van 

school?  Mail. Zijn er reporters op uw school die wekelijks iets willen schrijven over uw 

school? Mail de redactie en wij plaatsen het op onze website: redactie@chatime.nl  
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