
Kinderen boven 12 jaar

Hoe zit het nu met het dragen 
van de mondmaskers?
Er is nog veel onduidelijkheid 
voor kinderen van 12 jaar.
  2
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Waar is Kim Jong-Un, 
de leider van Noord-
Korea?

De hele wereld stelt 

zich de vraag: waar 
is Kim Jong-un?Is hij 
dood is hij ziek of is er 
iets anders gebeurd? 
Wel Kim Jong-un is al 
een tijdje niet in het 
openbaar verschenen.
Zelfs niet op de dag 
van de zon. Ook 
al is dat een heel 
belangrijke dag want 
dan vieren ze de 

verjaardag van hun 
allereerste leider. De 
opa van Kim Jong-un. 
Afgelopen weekend 
is er wel een foto 
gemaakt door een 
satelliet in de ruimte. 
Op de foto kun je zien 
dat Kim Jong-un zijn 
persoonlijke trein niet 
staat waar hij normaal 
zou moeten staan. Maar 

de trein staat bij een 
luxe villa. Veel mensen 
denken dat Kim Jong-un 
daar is ondergedoken 
voor het coronavirus. 
Maar de bewoners van 
Noord-Korea zeggen 
ook dat het virus nog 
niet is uitgebroken in 
Noord-Korea.

© Lisa

Wie heeft Kim Jong-Un gezien?
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Hoe zit het nu met 
het dragen van de 
mondmaskers?
Er is nog veel 
onduidelijkheid voor 
kinderen van 12 jaar.
Hoe zit het in de 
klas?
Vanaf het eerste 
middelbaar moeten 
alle kinderen een 
mondmasker dragen. 

Bij McDonald's kan 
je nu ook je eten 
bestellen!
Vanaf nu hoef je de 
deur niet meer uit 
voor een hapje bij de 
McDonald’s, 
want je kan nu ook 
eten bestellen bij de 
McDonald’s.

Getest en goedgekeurd

Eerst hebben ze het 
in Brussel getest. 
Nu kunnen we ook in 
Antwerpen McDonalds 
bestellen via UberEats. 
Het bedrijf werkt 
via fietskoeriers en 
werkt samen met nog 
een heleboel andere 
restaurants. 
Via wat bestellen?
Bestelling plaatsen

Bestellen kan via de 
website van UberEats: 
ubereats.com/be, of via 
de app.
Het bedrijf zegt dat 
de bestelling binnen 
30 minuten geleverd 
wordt.

© Julia

We zijn meer thuis door 
het Corona virus en dat 
zijn sommige huisdieren 
niet gewend. 

In de war

Ze krijgen nu meer 
aandacht. De meeste 
vinden dat wel leuk 
maar sommige dieren 
niet. Meestal gaan we 
naar school of gaan we 
werken en hebben de 
huisdieren het huis voor 
zichzelf.  Ze kunnen 
dan rustig doen wat 
ze willen. Nu niet en 
daardoor zijn honden en 

McDonalds 
aan huis

Huisdieren krijgen 
stress

Maatregelen voor kinderen
Alle kinderen die in het 
6de zitten moeten geen 
mondmasker dragen. 

Hoe zit het op het 
openbaar vervoer?
Kinderen van 12 
jaar die op de bus, 
tram of trein gaan 
moeten verplicht een 
mondmasker op. 

Dit moet pas op 4  
mei.

© Lars

katten in de war.

Geen eigen schema

Ze hebben het soms 
moeilijk om aan deze 
situatie aan te passen. 
Sommigen krijgen er 
stress van. Bij katten 
merk je dan dat ze 
ineens op de grond 
plassen in plaats van 
in de kattenbak of 
gaan ze zich heel veel 
wassen.  Honden liggen 
meer in hun mand of 
worden veel bozer dan 
normaal. De honden 
hebben er minder last 

van als de katten. Dat 
komt omdat katten 
het liefst een schema 
hebben over hun dag en 
dat word nu wat in de 
war gebracht.

Geef je dier wat rust

Het is dus nu heel 
belangrijk dat je je 
kat of hond soms ook 
gerust laat. Zodat ze 
kunnen doen wat ze 
willen en dus geen 
stress krijgen.

© Roos
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Om kwart voor acht 
zondag zaten er bijna 
140000 belgen voor 
de tv. Want we zouden 
eindelijk te weten 
komen wie de mol is. En 
dat is Alina. Na zolang 
weten we het eindelijk. 
Het is jolien die Alina 
heeft ontmaskerd. 
En dus de prijzenpot 
heeft mee naar huis 
gekregen. Een pot 
met bijna 23 000 euro 
in. Alina was heel blij 
dat ze eindelijk heeft 
mogen vertellen dat zij 
de mol is.

© Nando

Titel: Hoe schattig: 
baby bedreigde 
apensoort geboren in 
Franse zoo
Samenvatting: 
In een Franse zoo 
is op 18 maart een 
tonkinlangoer geboren. 
Dit is een apensoort 
uit China en Vietnam 
die met uitsterven 
bedreigd is. Er leven 
nog zo’n 2000 van 
deze apen in het wild. 
De tonkinlangoer 
is bedreigd door de 
vernietiging van zijn 
natuurlijke habitat: door 
landbouw en mijnbouw 
en door de jacht 
vanwege de traditionele 
Chinese geneeskunde.

© Mats

Woensdag, 29 April is 
er een asteroïde 5.7 
km van de aarde langs 
gevlogen. De asteroïde 
is 1.6km groot en was 
als eerst gevonden 

in 1998. Je kan de 
asteroïde alleen door 
een telescoop zien. 
Deze asteroïde heet: 
52768 (1998 OR2)
Ze zeggen dat als de 

Asteroïde van 1,6km

Wie is de mol 2020?

asteroïde tegen de 
aarde was gebotst dat 
het leven hier op aarde 
voorbij zou kunnen zijn.

© Kobi

Tonkinlangoerbaby
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Het is raar maar in 
Baarle sluit er een 
winkel voor de helft.

In Baarle, een stadje 
op de grens van België 
en Nederland, is er een 
winkel die exact op de 
grens van ligt.
Die sluit de ene helft 

Hooikoortsseizoen 
is begonnen met de 
eerste graspollen

Het Instituut voor 
gezondheid Sciensano 
heeft aangekondigd dat 
het hooikoortsseizoen 
van start is gegaan. In 
deze periode kunnen 
personen met een 
allergie voor grassen 
en stuifmeelkorrels 
symptomen 
ontwikkelen. 
Afhankelijk van de 
weersomstandigheden 

Bij een bedrijf in Frank-
rijk is er een dijk kapot 
gegaan. Daardoor is 
er heel veel afval in 
de Schelde gekomen. 
Er zijn ook heel veel 
vissen doodgegaan. 
Een meneer heeft in 
de Schelde een dode 
elft gevonden. Men 
dacht dat die soort was 
uitgestorven, want de 
soort elft is al meer 
dan 100 jaar lang niet 
voorgekomen in de 
Schelde.

© Llili

In Brussel, Wallonië 
en Duitsland zijn er nu 
automaten met mond-
maskers en handgels.
Mondmaskers worden 
verplicht in het open-
baar vervoer en vanaf 
volgende week ook 
voor kinderen boven 
12 jaar. Na het gebruik 
van deze machine moet 
je natuurlijk zo snel 
mogelijk je handen 
wassen. Of je gebruikt 
de handgel uit de au-
tomaat.

© Onno

Er is een nieuw 
kunstwerk van Banksy 
opgedoken.
Het schilderij betek-
ent eigenlijk dat we de 
oude superhelden even 
aan de kant laten.
De echte superhelden 
zijn nu de dokters, 
omdat ze dag en na-
cht strijden voor de 
mensen
en tegen het coronavi-
rus.

© Lou

Mondmaskers in 
automatenKunstwerk 

Banksy

Uitgestorven vis 
in de Schelde

en de andere blijft nog 
open, dat komt doordat 
in België de niet 
noodzakelijke winkels 
moeten sluiten en in 
Nederland nog mogen 
openblijven.

© Maurice

1 winkel, 2 wetten

kunnen de 
concentraties de 
komende weken stijgen.
Hooikoorts treft 
minstens 1 op de 6 
Belgen. Het stuifmeel 
van de grassenfamilie 
wordt over het 
algemeen in de 
lucht verspreid van 
mei tot augustus en 
vormt een zeer lang 
stuifmeelseizoen van 
bijna 4 maanden.

© Winke

Hooikoorts

Hubble is een telescoop 
van de NASA. De NASA 
is de Amerikaanse di-
enst voor ruimtevaart. 
Deze telescoop draait 
al 30 jaar als een kun-
stmaan rond de aarde. 
In de telescoop is een 
speciale camera die ze 
kunnen besturen vanuit 
de aarde. 
Er zijn 3 beroemde 
foto’s die de telescoop 
gemaakt heeft. 

- De Adelaars-nevel. 
Deze nevel bevat een 
hoop sterren en is ont-
dekt in 1745. De nevel 
is 70 lichtjaar lang en 
bestaat uit waterstof .

© Roos

Hubble wordt 
30 jaar
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In Indonesië helpen 
superhelden tegen 
corona

In Indonesië zijn er 
niet alleen agenten 
op straat om te 
waarschuwen voor 
het coronavirus, maar 
ook superhelden. Zo 
staan Spiderman, Iron 
Man, Deadpool en 
Black Panther vooral 
op drukke punten met 
borden waarop staat 
dat mensen thuis 
moeten blijven. 

Hoe gaan ze te werk?

De superhelden staan 
niet alleen met borden 
in de lucht, maar ze 
komen ook langs bij 
huizen waar kinderen 
wonen. Ze proberen 

Kunnen honden ruiken 
of je besmet bent met 
corona?

Er worden honden 
getraind om het 
coronavirus op te 
sporen.
Sommige honden 
ruiken of je kanker of 
suikerziekte hebt, dus 
een brandweerman in 

de kinderen te leren 
hoe ze met het virus 
om moeten gaan, om 
handen te wassen 
en om handschoenen 
en mondmaskers te 
dragen. 
Ze spuiten ook meteen 
wat ontsmettingsmiddel 
op ramen en spullen.

De mensen zijn erg 
enthousiast over de 
actie en veel ouders 
vinden het ook goed 
omdat kinderen sneller 
zullen luisteren naar 
superhelden. De 
superhelden geven 
een goed voorbeeld en 
de kinderen doen de 
superhelden ook na.

© Julia

Parijs had een idee. Als 
een hond ziektes kan 
ruiken, waarom dan 
geen coronavirus? Dat 
kan handig zijn.
Zo’n honden noemen 
ze snuffelhonden. Aan 
een universiteit voor 
diergeneeskunde in 
Parijs onderzoeken 
ze of een speurhond 
die bommen opspoort 

ook het coronavirus 
kan opsporen. Ze 
gebruiken zweet van 
de coronapatiënt. 
Een coronapatiënt 
ruikt voor een hond 
anders dan iemand 
die niet ziek is. Ze 
stoppen 2 staafjes 
onder de oksels van 
de coronapatiënt. De 
bedoeling is dat de 

hond aan de staafjes 
moet snuffelen en die 
geur onthoudt. Elke 
keer dat de hond een 
missie krijgt en het 
staafje vindt, krijgt die 
een beloning. En zo zijn 
er 100 verschillende 
honden die hetzelfde 
doen.

© Amir

Speurhonden tegen corona

Superhelden vs. corona
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De zomerfestivals zijn 
geannuleerd door de 
coronamaatregelen. 
Maar hiervoor hebben 
ze een oplossing 
gevonden in Kortrijk.
De oplossing is een 
drive-in-festival, zoals 
in Duitsland en Zuid-
Korea. Dat betekent 
dat je de festivals kan 
volgen vanuit je auto. 
Wil je applaudisseren, 
dan toeter je gewoon 
en knipper je met de 
lichten van je auto. Je 

Record aantal doden

Het Verenigd Koninkrijk 
is het ergst besmet 
door het coronavirus. 
Ze hebben 32.000 
doden gehaald. Dat is 
het meest in Europa. 
Blijkbaar zijn er nu 
veel klachten tegen 
Boris Johnson omdat 

In Tokio, de hoofdstad 
van Japan, is een 
speciaal hotel geopend 
voor mensen die 
besmet zijn met het 
coronavirus. Het is 
vooral voor mensen 
die geen erge klachten 
hebben en dus niet naar 
het ziekenhuis moeten, 
maar in het hotel 
kunnen ze wel beter 

Drive-in-festivals ook bij ons 

Record aantal doden 
in het VK

hij de laatste premier 
in Europa was die 
de lockdown heeft 
aangekondigd.
Boris Johnson had ook 
corona. Maar het gaat 
nu al beter met hem.

© Kobi

mag niet uit je auto 
dus dansen doe je in 
je auto. Niemand zal 
er hongerlijden want 
hapjes en drankjes 
worden rondgebracht. 
En als je echt heel 
dringend naar het toilet 
moet, dan moet je een 
speciale route volgen.
Het festival in Kortrijk 
gaat in juni door. Wie 
er gaat optreden is nog 
niet bekend.

© Lisa

worden. In het hotel 
werken mensen en 
robots want die kunnen 
niet besmet geraken 
met het coronavirus. En 
er zijn zelf robots die 
bijvoorbeeld de kamers 
van de patiënten 
kunnen kuisen.

© Bo

Robot-hotel voor 
Corona-patiënten

Abel is met zijn papa te 
voet van Mexico ver-
trokken met een zware 
rugzak. 
Ze gaan door de 
woestijn en gebergten.
Abel en zijn papa zijn 
vlak voor de coronacri-
sis vertrokken.
Ondertussen is hij al 
een anderhalve maand 
onderweg. 
Toen hij er net was, 
begon het al te rege-
nen en toen ze hoger 
kwamen, begon het te 
sneeuwen. 
De sneeuw was 20 tot 
30 cm diep.
Ze hebben al 1000 km 
gewandeld.

© Nando

Te voet van 
Mexico tot Canada
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Een vervanging-
sinkomen is een uitker-
ing die door de over-
heid aan de mensen 
wordt uitbetaald. De 
mensen die recht heb-
ben op een vervanging-
sinkomen zijn mensen 
die hun inkomen ver-
liezen door ziekte, 
werkloosheid of door 
op pensioen te gaan. 
Deze worden uitbetaald 
door de overheid via de  
vakbond of de Hulpkas 
voor Werkloosheidsuitk-
eringen. 
De overheid haalt dit 
geld uit de lonen van 
de werkende mensen 

Paspoort: 
Naam: Vlaamse 
Gemeenschap
Geboortedatum: 11 juli 
1302 
(Overwinning 
Guldensporenslag)
Adres: 50°50’48,1”NB, 
4°21’9,0”OL
Hoofdstad: Brussel 
Inwoners: 6.6 miljoen
Taal: Nederlands

Hoe zorgt onze 
maatschappij voor be-
jaarden en mensen met 
een fysieke of mentale 
beperking?

Dus om te beginnen zijn 
er bejaardentehuizen en 
veel activiteiten voor 
bejaarden. 
Bv.: Mensen gaan 
bowlen met bejaarden 
of een spelletjesavond 
in het bejaardentehuis .

Voor mensen met een 
mentale beperking zijn 
er aparte scholen ge-
maakt maar ze kunnen 
ook in een normale 
school les volgen. 

Wat is migratie en 
waarom migreren 
mensen? 
Menselijke migratie is 
de verplaatsing van 
groepen mensen van 
de ene plaats naar de 
andere. 
De mensheid is 
ontstaan in een beperkt 
gebied of  in enkele 
gebieden. 
 Reden van migratie 
De reden waarom 
mensen migreren 

en belastingen. Zo 
zorgt iedereen mee 
voor elkaar.
Bijvoorbeeld: als mijn 
papa op het werk 
tijdelijk werkloos valt 
omdat er op dat mo-
ment geen werk is, zal 
mijn papa een vervang-
ingsinkomen ontvangen 
van de overheid omdat 
hij niet uit eigen wil het 
werk heeft verlaten. 
Hij heeft geen andere 
keuze en daarom helpt 
de overheid hem om te 
kunnen overleven.

© Üveys

Wat is een 
vervangingsinkomen? 

Mensen met een 
fysieke beperking: als 
iemand bv. geen voet 
meer heeft kunnen ze 
een robot voet krijgen. 
Hetzelfde met een 
hand of een been.

Er bestaan ook tal-
entenjachten voor 
mensen met een be-
perking waar ze hun 
talent kunnen tonen 
want ze worden niet 
snel aangenomen bij 
een professionele dans-
school ofzo.

© Lila

Zorg voor mensen met een 
beperking

Vlag: De Vlaamse 
Leeuw
De Vlaamse strijdvlag, 
is de vlag en het 
visueel symbool van 
de Vlaamse Beweging 
in België. Sinds 1944 
wordt deze vlag niet 
meer door officiële 
staatsinstellingen 
gebruikt, maar wel de 
Vlaamse vlag met rode 
klauwen en rode tong.
Volkslied: 
De eerste twee 
coupletten van De 
Vlaamse Leeuw zijn 
sinds 1985 het officiële 
volkslied van de 
Vlaamse Gemeenschap.

© Matiz

De Vlaamse Gemeenschap

kan verschillen. ... 
De meeste mensen 
migreren om andere 
redenen. Bijvoorbeeld 
om in een ander 
land te werken 
(arbeidsmigratie) 
of om te studeren 
(kennismigratie). Maar 
ook om met hun 
familie samen te zijn 
(gezinsmigratie).

© Alex

Waarom migreren 
mensen?
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Eerlijke handel
Eerlijke handel wordt 
ook wel Fair Trade 
genoemd. Dit is handel 
met respect voor mens 
en milieu: een eerlijke 
prijs voor een eerlijk 
product.
Eerlijke handel wil zeg-
gen dat er open, eerli-
jke afspraken worden 
gemaakt tussen koper 
en verkoper. Als een 
product voldoet aan 
de criteria van eerlijke 
handel is er geen slav-
ernij of kinderarbeid 
aan te pas gekomen.
In internationaal ver-
band zijn in 2001 af-
spraken gemaakt zodat 
iedereen weet wat mag 
en wat niet. 
Het volgende moet 
gevolgd worden:

Eerlijke handel
*de producten moeten 
kwaliteit hebben
* de koper en verkoper 
elkaar vertrouwen
*respect voor mens en 
milieu 
*lange en eerlijke 
samenwerking
*ondersteuning van 
organisaties
* eerlijke prijzen voor 
iedereen die eraan mee-
werkt
In de praktijk blijkt niet 
alle handel eerlijk. Het 
verbod op kinderar-
beid en slavernij wordt 
bijvoorbeeld regelmatig 
overtreden. Bovendi-
en krijgen boeren in 
ontwikkelingslanden 
vaak zo weinig betaald 
voor hun producten 
dat ze er niet goed 
hun gezin van kunnen 

onderhouden
Eerlijke handel is belan-
grijk zodat iedereen de 
kans krijgt op een goed 
leven en eerlijk geld te 
verdienen en producten 
te kopen en verkopen.
Hier een aantal labels 
waaraan je eerlijke han-
del kan herkennen: 

© Nouamane
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Wat is een determinatietabel? 

Een determinatietabel is een tabel om een plant/
boom te identificeren

Hoe het werkt:
Je krijgt opties: als de plant iets heeft te maken 
met de optie dan tik je op die optie

Determinatietabel, huh?
dan krijg je andere opties. enz… enz…

Probeer het zelf eens!:
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soorten-
groep=flora_nl_v2&menuentry=tekstsleutel

© Mees

België:
1.
Je begint met een idee.
2.
Een parlementslid schri-
jft dat idee neer en 
geeft dat door als een 
wetsvoorstel. 
3.
Verschillende parle-
mentsleden van ver-
schillende partijen 
zitten samen in een 
vergadering over het 

voorstel. Bijvoorbeeld 
de commissie Jeugd. 
De commissie Jeugd 
bespreekt en stemt 
alle wetsvoorstellen. 
Gaat het voorstel over 
een ander thema? Dan 
bespreekt en stemt een 
andere commissie dit.
4.
Gaat de commissie 
akkoord? Dan gaat het 
voorstel naar het hele 
parlement. Die besprek-

en en stemmen over 
het voorstel.
5.
Op het federale niveau 
(als het een wet is voor 
België) moet de koning 
de wet met zijn hand-
tekening ondersteunen, 
samen met minstens 
één lid van de regering. 
Op Vlaams niveau is 
dat niet nodig. Dan 
handtekent de Vlaamse 
Regering de wet. 

6.
De wet wordt gepub-
liceerd in het Belgisch 
Staatsblad. Tien dagen 
later moet iedereen de 
wet nakomen.

© Maud

Hoe wordt een wet gemaakt?
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Een blik op onze ogen

Zicht (het; o)1het 
zien: het zicht is 
slecht je kunt niet 
ver zien; op zicht ter 
inzage; zicht hebben 
op promotie die 
verwachten
Vijf zintuigen 
In dit onderzoek gaan 
we dieper in op wat 
zicht betekent volgens 
de eerste definitie 
van Van Dale. Zicht 
betekent dus het 
kunnen kijken of zien. 
Dit is één van de vijf 
zintuigen die we hebbe, 
naast horen, ruiken, 
proeven en voelen.

Het oog
Het oog is een bol 
gevuld met glasvocht. 
Het is vrij zacht en kan 
gemakkelijk beschadigd 
worden. Het moet 
dus goed beschermd 
worden. De oogkassen 
zitten in twee ronde 
gaten in de schedel. 
Deze beschermen het 
grootste deel van 
het oog. De delen die 
zichtbaar zijn worden 
beschermd door de 
oogleden, wimpers en 
wenkbrauwen.

Ogen draaien
Een oog zit vast aan de 
schedel met 6 spieren. 
Deze zorgen dat we 
onze ogen in zoveel 
richtingen kunnen 
draaien.

Knipperen
Oogleden beschermen 
het oog tegen invloeden 
van buitenaf, zoals 
vuil en fel licht. Als 
er een voorwerp onze 
kant opkomt, knijpen 
we uit reflex onze 
oogleden dicht. Door te 
knipperen verspreiden 
de oogleden een dun 
laagje traanvocht 
(traanfilm) dat het 
oog vochtig en schoon 
houdt. Dit is belangrijk 
om een scherp zicht te 
houden.
De oogleden zijn 
huidplooien die zich 
aan de voorkant van 
het oog bevinden. We 
hebben een onderste 
ooglid en een bovenste 
ooglid.

Een gekleurde ring
De iris wordt ook wel 
het regenboogvlies 
genoemd. 
Regenboogvlies is een 
mooie term voor de 

iris, omdat dit deel 
van het oog onze ogen 
kleur geeft. Dit kunnen 
verschillende tinten 
bruin, blauw, grijs of 
groen zijn.
De hoeveelheid 
pigment, een soort 
stof, bepaalt de 
kleur van het oog. Bij 
veel pigment is het 
oog bruin, bij weinig 
pigment blauw of grijs.

Een klein zwart gaatje
De pupil is de opening 
in het midden van de 
iris. Door de pupil zie je 
het donkere binnenste 
van het oog. Daardoor 
ziet de pupil eruit als 
een zwart gaatje. De 
pupil wordt ook wel de 
oogappel genoemd.
Bij kinderen zijn de 
pupillen wijder dan bij 
volwassenen. Met het 
ouder worden, worden 
de pupillen meestal wat 
nauwer. Wijde pupillen 
worden geassocieerd 
met vriendelijkheid. 
Dat is niet vreemd, 
want als je iets leuk of 
mooi vindt, worden je 
pupillen groter. Kijk je 
iemand aan die grote 
pupillen heeft, dan wil 
dat eigenlijk zeggen 
dat die persoon jou 
aardig vindt. Zowel 

het vergoten van de 
pupillen als de reactie 
daarop gebeuren 
onbewust.

Zo zien we dus
Achter in het oog is er 
een laag met allemaal 
hele kleine kegeltjes 
en staafjes. Deze 
vangen het licht op. Dit 
licht wordt omgezet 
in signalen die naar 
de hersenen gaan en 
zo weten we wat we 
zien. Omdat we licht 
nodig hebben zien we 
dus ook veel beter en 
meer kleuren overdag 
of wanneer er een lamp 
aan gaat.

Verschillende ogen
Deze informatie gaat 
over het menselijk oog. 
Veel dieren hebben 
verschillende ogen. 
Laten we even kijken 
naar de ogen in de 
collage. Zijn al die 
verschillende ogen niet 
geweldig?

bronnen
• vandale.nl/gratis-          
woordenboek
• oogfonds.nl

© Simon
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beste mop ooit
een man zijn halogeenlamp is gesprongen en de 
man gaat op zoek en kom voor een lampenwin-
kel en voor de venster staat een plaat en daarop 
staat: hallo, geen lampen

© Kwint

Gisteren was ik op de 
trampoline achter-
waartse salto’s aan 
het doen. Maar 1 keer 
sprong ik niet hoog ge-
noeg en landde ik met 
op mijn scheenbeen.
HET WORDT NOG ERG-
ER.
Mijn scheenbeen lande 
op HET IJZER. IK WAS 
AAN HET SCHREEUWEN.
Mijn mama en papa 
geloofden het eerst 
niet maar wanneer 
ze kwamen dan ge-
loofden ze het wel. Er 
was een gat in mijn 
SCHEENBEEN. Het was 
zoooooooooo vies. Mijn 
vel was geel en het 
gat ging zo’n 5 cm naar 
beneden. Toen moesten 
wij naar de huisarts om 
te zien of het erg was.
Ze zei dat zij het niet 
zou kunnen naaien om-

De kip stak over.

Er was eens een kip die op straat liep, toen zag 
hij aan de overkant van de straat
burger king met een kip logo, toen dacht hij dat 
zijn vrienden daar woonden.
Hij stak toen de straat over niet wetende dat hij 
zich vrijwillig aan zou bieden
voor een heerlijk maaltijd. Maar dan was het al te 
laat want hij was de straat al
overgestoken.

© Tamar

Op een dag ging een jongetje naar de wc. Hij pa-
kte de wc rol en toen gleed het wc rol uit zijn
handen. Toen het wc rolletje uit zijn handen gleed 
ging het rolletje op reis.
Als eerst kwam hij in Frankrijk terecht. Daarna 
kwam hij in Amerika terecht. En daarna kwam hij 
in Marokko terecht en zo ging hij de hele wereld 
rond. Na een paar jaar 
kwam hij terug naar het jongetje die nog steeds 
op het wc zat. Toen het rolletje 
weer thuis was kuiste hij zijn kond en leefden nog 
lang en gelukkig

 © Yasmine

Het is stil in onze 
straat.
Bijna geen auto’s.
En als ik naar de Ring 
kijk,
kan ik de auto’s tellen.
Een paar dagen geleden 
zij papa tegen Guido:
als de Ring zo blijft kan 
jij er met jou skatebord 
skaten.
Guido wou het al direct 
uitproberen.

Het been
een waargebeurd verhaal

dat het te diep was. 
Toen moesten wij naar 
het ziekenuis om het te 
laten naaien. 
Het was heel vies wan-
neer ze het moesten 
verdoven want er kwam 
bloed uit, en er kwamen 
nog andere dingen uit.
Toen begon de ver-
pleegster het te onts-
metten en opkuisen. 
HET WAS ZO VIES. 
Daarna naaide ze het. 
Ik praatte met de 
verpleegste over mijn 
boek want anders zou 
ik dit heel vies ding 
teveel zien.
Toen het klaar was 
voelde ik mijn been nog 
niet maar wanneer de 
verdoving weg was....
DAN DEED HET ZOVEEL 
PIJN.

© Kobi

De WC-rol 
die bleef rollen

Moppentap

Wij lachte.
Het is wel een feit.
Hopelijk blijft het na de 
corona-crisis even leeg.
En de mensen eindelijk 
beseffen dat je beter 
de fiets pakt dan de 
auto.
Dan ben ik het coro-
na-virus wel een beetje 
dankbaar.

© Lili

Corona (1)
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Het coronavirus, 
daarom zitten wij 
nu thuis tijdens 
schooltijden
aan dat virus zijn 
zoveel mensen aan het 
lijden

Wij zitten hier maar te 
wachten
tot de gemeente 
verandert van 
gedachten

En we weer met onze 
vrienden kunnen spelen
en we ons niet meer 
hoeven te vervelen

Twee jaar geleden werd 
een giraf geboren met 
de naam Rik.  Er was 
echter een probleem, 
hij had namelijk 
hoogtevrees.  De 
enige oplossing die hij 
hiervoor kon bedenken, 
was zich constant 
bukken. Daardoor 
kreeg hij na een tijdje 
nekpijn…  Toen hij dus 
toch voor een keertje 
zijn hoofd naar boven 
deed, voelde hij zich 
zeer bang en riep het 
uit: “aaaaaaaaaaaarch”.  
Mama stormde naar Rik 
en vroeg: “Rik, wat is 
er?”.
“Ik ben bang”, zei Rik.
“Maar buk jou dan”, zei 
mama.
“Maar dan heb ik 
nekpijn”, schreeuwde 
Rik.
Mama dacht na over 
een oplossing en 1 uur 
later zei ze: “Laten we 
naar Pico gaan”.
“Wie is Pico?”, vroeg 
Rik.
“Pico is een panda en 
die kan mensen en 
dieren verkleinen”.
“Waar wachten we dan 
nog op,w” riep Rik blij. 
En ze vertrokken…
“Waar werkt Pico 
eigenlijk?” vroeg Rik.
“In het Wijnegem 
shoppingcenter”, 
vertelde moeder.
Toen ze daar 
aankwamen, schrok Rik 
dat het daar zo groot 
was.  Na een tijdje 
hadden ze de zaak van 
Pico gevonden.

Ik kijk naar buiten.
De zon schijnt hard.
De wind waait door de 
bomen in onze tuin.
En ik denk: de was gaat 
snel drogen.
Ik had gelijk, de was is 
al droog.
Ik kijk van onze tuin 
naar binnen.
En zie iedereen achter 
de computer.

Dromen, je moet ze 
volgen. Want alles dat 
je droomt kun je. Al 
is dat uit een vliegtu-
ig springen. Maak ze 
waar. Want dat maakt 
je gelukkig. Je moet 
geloven in je zelf. Al 
is dat soms niet al te 
gemakkelijk. Je moet 
proberen te vragen 
te durven. Want dat 
brengt je verder. Verd-
er in je leven. Het 

Mijn hond heet Rudy.
Mijn hond eet graag 
pasta.
Mijn hond speelt graag 
in kunstgras.
Mijn hond is een beagle.
Mijn hond slaapt 
weleens bij mij.
Mijn hond ligt ’s avonds 
bij mij.

Mama sprak iemand 
aan en vroeg: “Is Pico 
hier?”.
“Ja, hoor, aan de 
kassa”, zei een 
winkeljuffrouw.
Pico stond inderdaad 
bij de kassa en mama 
zei: “Pico, dat is lang 
geleden.”.
“Ja”, zei Pico, “wat leuk 
om jou te zien, maar 
waarom ben je hier?”.
“Mijn zoon Rik heeft 
hoogtevrees…”.
“Aaah, kom dan maar 
mee, Rik”, zei Pico.  “Ga 
maar liggen”.  
Pico deed iets waardoor 
Rik plots heel klein 
werd… en weg was zijn 
hoogtevrees en ook zijn 
nekpijn.  Hij kon weer 
gewoon rechtop lopen.
Rik en mama gingen 
blij en rustig weer naar 
huis.

© Wolf

De giraf met hoogtevrees

Want op een gegeven 
moment beginnen 
mensen thuis je te 
irriteren
en wil je weer eens van 
iemand anders leren

bijvoorbeeld van de 
leerkracht of van 
klasgenoten
Maar nee, wij zitten 
thuis opgesloten.

Wanneer zal het 
overgaan?
Wanneer is het gewoon 
gedaan?

 © Julia

Corona (2)

Ik hoop dat Guido 
sebiet geen mummie 
word.
Hij zit bijna heel de dag 
op een scherm.
En krijgt daar nog 
vierkante ogen van.
Maar tof vindt hij het 
zeker.

© Lili

is niet erg om soms 
onzeker te zijn. Maar 
blijf je dromen volgen. 
Het maakt niet uit wat 
anderen van je denk-
en. Geloof in je zelf. 
Jij bent uniek je bent 
speciaal. En om dat je 
speciaal bent kun je 
het. Je kunt het aan. Je 
bent sterk.

© Roos

Achter de computer

Mijn hond loopt graag 
los.
Mijn hond kampeert 
graag.
Mijn hond ligt vaak in 
de zon.
Mijn hond ligt vaak op 
de trampoline.

© Lou

Mijn hond, Rudy Dromen
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Gras
is groen
met veel bloemen
allemaal verschillende 
kleuren, tinten
kleurrijk

Wind
waait hard
met volle kracht
over velden en bossen
gefluit

Vuur
is warm
heeft veel kracht
en overwint het kou
snikheet

Er was eens een man-
netje uit Berlaar,
op zijn hoofd stond 
heel weinig haar.
Hij is niet zoals ik,
want hij heeft een neus 
van een havik.
Zijn benen staan krom,
want hij is aangereden 
door een camion.
Zijn tenen zijn raar
want hij heeft er maar 
een paar.
Hij woont niet in een 
huis,

Hallo lieve lezers. Dit 
is mijn verhaal. Het is 
echt gebeurd dus hou je 
maar schrap. Natuurlijk 
moet ik me even voor-
stellen: mijn vnaam is 
Lisa en ik ben 10 jaar.
Zo, nu kennen jullie mij 
al een beetje. Laten we 
nu beginnen met het 
verhaal.

Het begon allemaal op 
Pasen. Ik kreeg toen 
een slackline, dat is dit: 

Cool hé. Vond ik ook. 
De slackline ziet er 
misschien heel on-
schuldig uit. Maar die 
slackline wordt nog 
heel belangrijk. Daar 
begon het dus mee. 
Ik kan redelijk goed 

de boekenhacker

Er was eens iemand die 
boeken kon hacken.
Zijn naam was Robert 
Declown.
Hij was ook een schri-
jver.
Maar hij schreef in com-
putertaal
Zo dus:
10010100100110110110
1010010100011

Dit is het leven in 2050. 
De wereld is helemaal 
omgedraaid. De op-
warming van de aarde 
is niet meer want alle 
auto's kunnen vliegen. 
En ze zijn ook elek-
trisch. Iedereen leeft 
in boomhutten. Daar-
om planten ze terug 
bossen. Er is geen 
file op de autostrade, 
alleen in de lucht. Alle 
dieren leven in het 
wild. En als iemand een 
dier doodt, gaat die in 
de cel. En er zijn geen 
slaven meer. Het Am-

De 
boekenhackerDe gsm

Het mannetje
De toekomst
een fantasieverhaal

maar onder de grond in 
een rioolbuis.
Hij is niet groot,
maar toch weegt hij 
lood.
Iedereen denkt: Die 
man is ziek
Maar in het echt is hij 
heel sympathiek.
Dit was het mannetje 
uit Berlaar.
Nu is mijn tekst klaar.

© Mats

Het probleem was dat 
niemand zijn boeken 
kon lezen.
ALLEEN COMPUTERS!!!
Dus werd hij uitvinder 
en maakte hij overal 
robots.
Die konden zijn boeken 
met gemak lezen.
HAPPY!!!

© Kwint

mijn evenwicht da-
arop houden dus ik 
probeerde erover te 
wandelen. Maar dat was 
moeilijker dan ik dacht 
want de slackline was 
11 meter lang!!!! Tot 
op een avond dat ik er 
de eerste keer over 
geraakte. Toen was ik 
blij, heel blij. Maar dat 
was natuurlijk nog niet 
alles. Een paar avonden 
later….. gebeurde het.
Mijn papa zei: ”Als je 
er over geraakt tot 
de helft, terugkeert, 
springt en er terug 
op landt, krijg je een 
gsm”. Ik dacht: “Dat 
gaat mij nooit lukken” 
en natuurlijk zei ik dat 
ook. 
Gelukkig was mijn 
mama er nog, zij 
maakte het makkelijker 
en zei: “Als je er heen 
en terug over kunt, 
krijg je een gsm”. Ik 
probeerde en probeerde 
tot ongeveer de 5de 
keer. Toen lukte het ik 
was zo, maar dan echt 
zo blij. Ik krijg gewoon 
een gsm. Dus morgen 
krijg ik mijn mama’s 
gsm. Ik kan niet wacht-
en.

© Lisa

azonegebied is veel 
groter dan vroeger. 
Al de grote gebouw-
en zijn naar beneden 
gehaald want die waren 
niet mooi. Er zijn veel 
rivieren maar deze zijn 
niet normaal, er zwem-
men dolfijnen in. Al de 
huizen zijn even groot. 
Iedereen heeft dezelfde 
rechten. De wereld is 
eerlijk.

En toen werd ik wakker

© Kobi

Vogels
fluiten mooi
vliegen in vluchten
over velden en bossen
vogelvluchten

Vragen
vragen stellen
is heel handig
dan weet je meer
vragen?

Einde
bij “einde”
is ‘t gedaan:
is ‘t verhaal gedaan
einde :)

© Lili
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Enzo Knol

Enzo knol is een You-
tuber. Hij begon in 2014.
Hij is een jongen en 
hij doet alles met zijn 
fans.
Hij is nu de populairste 
Youtuber van Neder-
land.
Hij zit ook in de coro-
nacrisis maar hij maakt 
het leuk voor andere 
mensen.
Hij zit samen in lock-
down met zijn vrienden 
Myron, Lars, Nicole en 
Mees.

Er was eens een dieren-
tuin genaamd Jack en 
Jules.
Jack en Jules was de 
bekendste zoo ooit (en 
ook de grootste).
Maar op een dag had de 
verzorger van de chim-
pansees hun kooi laten 
openstaan in de nacht. 
En chimpansees zijn de 
slimste dieren.
Eén van de chimpan-
sees zag dat en dacht: 
“Eindelijk vrij.”
Hij duwde de poort 
open en keek of er 
iemand was. En er was 
niemand.
Daarna maakte hij zijn 
vrienden wakker en 
gingen de anderen di-
eren wakker maken en 
bevrijden.
Het laatste dier wou 
niet mee. Het was een 
nijlpaard. Hij zei dat 
hij eerst 35 kg gras 
moest eten. Dat doen 
nijlpaarden nu eenmaal. 
Dus lieten ze hem ach-
ter.
Bijna alle dieren liep-
en een andere kant 
uit. Maar iedereen 
ontsnapte ook. Terwijl 
niemand de uitgang had 
gepakt.
Dus nu was de stad vol 

Hier twee straten verd-
er  is er een school die 
een musical doet.
En daar kom ik eens 
even kijken.
Eerst eens iedereen ler-
en kennen … Ok de au-
dities  zijn net gedaan 
maar de hoofdrol  en 
de solo's  zijn nog niet 
bekend.
Het verhaal gaat over 
een gezin.

De  ouders zijn: Jolien 
en Max.
De kinderen zijn: Marie , 
Yara en Freddy .
De hoofdrol is de juf en 
de solo's zijn de twee 
meest onaardige pest-
koppen van de  klas.
Zo meteen weten we 
de hele uitslag tot dan.

5 minuten later.

De solo's gaan naar 

met dieren. Van kikkers 
tot olifanten, bijna alle 
dieren.
Behalve dieren die in 
het water leven (en het 
nijlpaard).
Ondertussen in de stad 
verwoesten heel veel 
dieren de stad.
Apen klimmen op ge-
bouwen, Olifanten ver-
pletteren auto’s, neu-
shoorns beuken deuren 
in, krokodillen eten de 
winkels leeg.
De zoo is helemaal in 
de war. 
Dan beseft de verzorg-
er van de chimpansees 
dat hij de kooi had lat-
en openstaan. 
Maar hij besloot het 
niet te zeggen.
De verzorgers besloten 
om de politie in te 
lichten.
De politie ging naar de 
stad.
De politie besloot om 
de dieren 1 voor 1 te 
vangen.
Zo vingen ze de dieren 
allemaal.
De verzorgers lieten nu 
nooit meer de kooien 
openstaan.

                      
© Nando

De ontsnapte dieren De solo
Anne  Marie en Yohan 
en de hoofdrol naar 
Sara. De rest heeft 
geen belangrijke rol.
Nu gaan ze nog wat 
oefenen. 
Het gaat zo.
De kleuters komen 
verkleed en gaan een 
dansje doen.
De kinderen van het 
eerste en tweede leer-
jaar zingen een liedje.

Het derde en vierde 
leerjaar doet een 
toneelstuk na.
En het vijfde en zes-
de leerjaar heeft hun 
eigen toneelstuk ge-
maakt.
En week later is de 
première maar dat is 
misschien voor de vol-
gende keer.

© Nadia

Enzo is nu 26 jaar. 
Enzo doet allemaal 
gekke dingen met zijn 
vrienden, al zeker bij 
zijn broer Milan Knol. 
Die is nu 29 jaar en 
geen vlogger maar hij 
maakt wel video’s.

© Amani

Enzo Knol
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Lara is 37 jaar en ze 
houdt van koken, ze 
doet vaak mee aan 
kookprogramma’s en ze 
doet elk jaar mee aan 
“De Beste Taarten Van 
Wemeldinge”. 
Deze wedstrijd wordt 
georganiseerd tijdens 
het grote buurtfeest in 
Wemeldinge. Het is er 
altijd super gezellig en 
er is altijd super lekker 
eten, zoals de heerlijke 
taarten van de wedstri-
jd.
Het wordt gevierd ti-
jdens de zomer en er 
wordt een barbecue ge-
houden voor iedereen.
Het eten is niet zo 
duur en de opbrengst 
gaat naar (belangrijke) 
dingen voor het dorp of 
naar goede doelen. Lara 
heeft ook een man, 
Jonas. Jonas is 38 jaar 
en hij houdt van zeilen. 
Hij heeft al meerdere 
keren de hoofdprijs ge-
wonnen bij een zeilwed-
strijd en hij heeft maar 
1 keer niks gewonnen. 
De zeilwedstrijd wordt 
ook gehouden tijdens 
het buurtfeest.
Het dorp ligt aan een 
haven die net zoals het 
dorp zelf Wemeldinge 
heet. Aan de haven 
waar ook het buurt-
feest gehouden wordt, 
ligt een restaurant. Het 
restaurant heet Eterij 
Juno. Eterij Juno houdt 
altijd wat van het lek-
kerste eten over voor 
het buurtfeest. 

Om 16:30 was Lara een 
taart aan het bakken. 
Na een uur was de 
taart bijna klaar om de 
oven in te gaan. Toen 
kwam Jonas thuis en hij 
vroeg vanuit de gang 
wat ze gaan eten vana-

Een buurtfeest dat niet 
gaat zoals gepland!

vond. “Koekoek, is daar 
iemand?” vroeg Jonas 
want hij kreeg geen 
antwoord op zijn vraag. 
“Ja, eh ja” zei Lara, 
vanuit de keuken.
Jonas liep naar de keu-
ken en keek verbaasd. 
“Wat is er?” zei Lara 
beledigd, “Is mijn taart 
niet mooi?”. 
“Jawel zeker wel, 
natuurlijk, heel mooi! 
Maar waaraan hebben 
we deze prachtige taart 
te danken?” antwoor-
dde Jonas nog steeds 
met zijn ogen op de 
taart gericht.
“Ehm, misschien omdat 
het morgen buurtfeest 
is!” riep Lara.
Bij het woord buurt-
feest sprongen Jonas 
z’n ogen open,
 “Wat! Buurtfeest? 
Morgen? Dat kan toch 
niet? O nee! Helemaal 
vergeten! Ik moet mijn 
boot nog klaar maken!” 
zei Jonas geschrokken.
 “Dubbele o nee! Sor-
ry Lara, ik was het 
helemaal vergeten, ik 
moest natuurlijk het 
eten klaarmaken!”
 “Het is goed, ga maar” 
stelde Lara hem gerust, 
“Ik maak het eten wel 
klaar.” 
“Dankjewel, echt 
duizendmaal dank!” zei 
Jonas. 
“Jaja, het is goed, hup 
ga maar, je moet je 
boot klaarmaken voor 
morgen.” zei Lara met 
een lach in haar stem. 

De volgende ochtend 
stonden Lara en Jonas 
vroeg op om de spullen 
voor het buurtfeest 
klaar te zetten. Dat 
doen ze elk jaar samen 
met nog 10 andere bu-
ren. Maar dit jaar waren 

er nog 11 andere buren. 
“Wat vreemd” zei Jo-
nas. “Wat?” vroeg Lara.
“Ken jij hem?” vroeg 
Jonas. En hij wees naar 
een man met een blauw 
petje met een rode 
broek en een wit t-shirt 
met rode, blauwe en 
paarse strepen erop. 
“Nee ik ken hem niet” 
zei Lara, “hij is vast 
nieuw in het dorp.”.
“Misschien wel ja” 
zei Jonas, nog steeds 
verbaasd. Toen was het 
even stil.
Maar de stilte werd al 
snel verbroken door 
Bob de agent.
“Hallo! Hoe is het er-
mee?” vroeg Bob aan 
Lara en Jonas.
“Goed’ zei Lara.” 
En, heb je zin in het 
feest?” 
“Jazeker!” zei Bob. “Ik 
hoop dat er dit jaar 
niet te veel dingen ge-
beuren, want ik heb er 
zin in dit jaar!”
 “Ik ook” zei Jonas.

Het was een uur later 
en het feest kon begin-
nen. 
Eerst was het de wed-
strijd van “De Beste 
Taart Van Wemeldinge”. 
Lara was tweede. Daar-
na was het de zeilwed-
strijd.
Eerst was Jonas op kop, 
totdat er iemand tegen 
zijn boot stootte.
Terwijl Jonas kapseisde 
nam de man snel een 
foto van hem.
“Jij bent die rare man 
van daarnet, die op-
eens meehielp met 
het klaarzetten!” riep 
Jonas.
“Ja, goed gezien man-
netje. En bedankt voor 
de foto, nu ga ik zeker 
winnen met de gekste 

foto van Wemeldinge 
dit jaar!” zei de man.
 “O, en trouwens, Rob-
ert is de naam, Robert 
Tombewijk! Salut!”
Er was niemand om 
Jonas te helpen want 
de andere deelnemers 
waren verder gevaren 
terwijl Robert met Jo-
nas aan het praten was.

Een tijdje later, na-
dat iedereen behalve 
Jonas over de finish was 
gekomen, werd Lara 
ongerust.
Ze ging naar Bob. 
“Zover loopt Jonas noo-
it achter!” zei Lara.
Bob riep wat andere 
agenten en om ervoor 
te zorgen dat niemand 
erdoor kon deden ze 
een rood-met-wit lint 
rond de haven.
Niemand mocht het 
water in totdat Jonas 
terug was.
Maar Lara werd 
ongeduldig terwijl de 
agenten het lint rond 
de haven aan het doen 
waren en iedereen ver-
wittigden. Ze belde Jo-
nas en Jonas probeerde 
op te nemen. Na even 
proberen lukte dat. Het 
enige wat hij zei voor-
dat zijn telefoon uitviel 
was: 
“Help! Door een man 
kapseisde ik! Ik krijg 
mijn boot niet overeind! 
Ik word moe!”. 
“Hou vol!” riep Lara. 
“We komen eraan.” 
Toen stopte het tele-
foontje.
“Nou ja, ik kom eraan” 
zei Lara zachtjes, want 
het zag er niet naar uit 
dat de agenten meteen 
mee zouden komen.

Lara stal ongemerkt de 
sleutels van de red-
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dingsboot en ze reed 
naar Jonas.
Pas toen Lara halver-
wege was merkten de 
agenten op dat Lara 
er met de boot van-
door was. Bob en nog 
twee andere agenten, 
genaamd Jan en Rik, 
pakten een andere 
reddingsboot en gingen 
Lara achterna.
“Zullen we Lara wel 
inhalen?” vroeg Bob.
“Ja deze boot is veel 
sneller dan die Lara 
genomen heeft.” stelde 
Jan gerust. Op een ge-
geven moment zei Bob: 
“Kijk, daar is ze.”
Terwijl Bob de snel-
heidsmeter een stand 
sneller zette, keken Jan 
en Rik hoe 
Lara uit de reddings-
boot sprong, Jonas z’n 
hoofd op haar schoud-
er legde, Jonas bij zijn 
middel pakte en hem 

probeerde in de red-
dingsboot te leggen. 
Tegen de tijd dat Lara 
ook moe werd en Jonas 
maar niet in de red-
dingsboot kreeg, waren 
Bob, Jan en Rik er. Ze 
hielpen Lara en Jonas 
in de reddingsboten, en 
Rik maakte twee touw-
en vast aan de zeilboot 
van Jonas en bond die 
touwen aan de red-
dingsboten.
Hij sprong in de red-
dingsboot die Lara had 
meegenomen. 

De drie agenten, Lara 
en Jonas waren aanbe-
land bij de haven. Ze 
legden Jonas op de 
grond en ondertussen 
waren de dokters er 
al om Jonas te verzor-
gen. Toen kwam burge-
meester Ton aangewan-
deld.
“Jij wint de prijs van 

‘De Dapperste Van 
Wemeldinge’” zei 
Burgemeester Ton 
trots.
“Bestaat dat dan?” 
vroeg Lara. “Vanaf nu 
wel!” zei de burge-
meester.
Toen moest iedereen 
lachen.
“En hoe kwam het nu 
dat je kapseisde?” 
vroeg Bob aan Jonas.
“Door een man ge-
naamd Robert Tombe-
wijk. Hij stootte mijn 
boot omver.” zei Jonas.

Bob ging op het podi-
um staan en pakte de 
microfoon. 
“Robert Tombewijk, 
kom u nu aangeven of 
we zullen onze beste 
mannen op u afsturen!” 
zei Bob, een beetje 
trots op zichzelf dat hij 
dat eindelijk had kun-
nen zeggen.

Robert kwam naar vor-
en en gaf zichzelf boos 
aan.
“Dankjewel Lara, voor 
alles wat je voor me 
hebt gedaan vandaag!” 
zei Jonas.
“Ach, geen dank. Ei-
genlijk vond ik het best 
cool. Behalve het idee 
dat je kon verdrinken.” 
zei Lara. “En nu kun-
nen we eindelijk terug 
feesten!!!” riep Bob 
door de microfoon.
Toen moest iedereen 
lachen en werd er muz-
iek opgezet.
En Robert, die zat nog 
wel even in de prob-
lemen. Hij had genoeg 
tijd om na te denken 
over zijn fout in de 
gevangenis.

© Julia

Er waren eens 4 katten 
genaamd Maurice, Nan-
do, Tamar en Wolf. 
Ze werden altijd uit-
gelachen door de 
andere katachtigen. Ze 
waren het beu om altijd 
uitgelachen te worden. 
Daarom deden ze mee 
aan de Katlympis-
che spelen, een soort 
Olympische spelen 
voor katachtigen met 5 
sporten: lopen, skaten, 
klimmen, boksen en als 
finalesport: basketbal.
Hun tegenstanders 
waren de tijgers, de 
leeuwen en de panters. 
De 1ste sport was skat-
en. Nando moest het 
opnemen tegen Luc de 
leeuw, Tim de tijger en 
Piet de panter.  
Ze moesten zo veel 
mogelijk trucjes doen 
maar Piet de panter 
zag een McDonalds en 

wou niet meer meedoen 
maar wel eten. 
De wedstrijd skaten 
begon… 
Luc scoorde 158 punten 
en Tim 162. 
Nando moest dus meer 
scoren.  Hij begon goed 
en met nog 2 seconden 
te gaan moest hij nog 
15 punten scoren. Hij 
moest dus een 3 dub-
belle olli doen… 
Het lukte!!! Het publiek 
werd gek. 
De volgende sport was 
klimmen. Het publiek 
was ondertussen grote 
fan geworden van de 
katten. 
Ze moesten om ter 
hoogst klimmen binnen 
de 2 minuten.  
Tuur had hoogtevrees 
en stopte bij 1 mm. 
Paul haalde 23 meter.
Leonidas 8 meter.
Tamar moest dus nog 

De katleten
meer halen maar omdat 
een kat zo weinig wee-
gt, kon hij supersnel 
klimmen. 
Hij eindigde op 
999999999 meter!   
Nu was het de beurt 
aan Wolf. Hij moest 
boksen tegen Pedro 
de panter maar Pedro 
viel al om van de vieze 
milkshake die hij voor 
de wedstrijd gedronken 
had. Daardoor mocht 
Wolf de finale van het 
boksen spelen tegen 
Louis de leeuw.  Louis 
werd in 1 keiharde up-
percut K.O. geslagen en 
Wolf won.  
De laatste sport voor 
de finale was 100 me-
ter lopen.  Maurice nam 
het op tegen Pablo de 
panter, Toto de tijger 
en Liam de leeuw.  
Pablo dacht dat hij een 
boete ging krijgen als 

hij te snel liep en dus 
wandelde hij. Liam de 
leeuw struikelde na 1 
meter dus ging het nog 
tussen Maurice en Toto. 
Toto ging winnen tot-
dat hij in slaap viel net 
voor de finish… Maurice 
won!!! 
Ze mochten naar de 
finale.
Daar moesten ze bas-
ketballen tegen de 
tijgers maar omdat 
de katten zo klein 
waren verloren ze met 
120- 10.  Omdat ze de 
andere sporten zo goed 
hadden gedaan werden 
ze voor altijd de favori-
et van het publiek en 
werden ze nooit meer 
uitgelachen…  

Wolf



ontspanning

Hoe maak je slijm? (fluffy slijm met glitters)

lijm (moet vloeibaar zijn!)
scheerschuim (moet niet perse. Maar daar wordt 
je slijm fluffy van. Niet te veel!)
Heel goed roeren!!!
Kleurstof mag als je een kleur wil. Anders kan je 
het wit laten.
Glitter! Yeey! Moet ook niet maar mag
En dan is het tijd vooooor levnzenvloeistof! Dat 
maakt je slijm helemaal perfect, yes!
En dan staat er je nog één ding te wachten: er-
mee…… SPEELEN, yeeey!!!
Waar kan je de ingrediënten kopen? Bij discountof-
fic.be, Plein, Drogisterij.net, grandado NL, NL 
Banggood
€4,61 voor kinderlijm, €2,75 voor lenzenvloeist-
of, €1,59 voor scheerschuim, €7,99 voor 13 stuks 
glitter(kleine potjes), €6,63 voor kleurstof

© Inas

Woordzoeker: zintuigen
De woorden staan in alle richtingen: horizontaal, verticaal, diagonaal en achterstevoren

Slijm maken met 
Inas



tussen kunst en quarantaine

Leerkring 6 kreeg de opdracht bekende kunstwerken na te maken op hun eigen manier.  
Zie hier een aantal van de resultaten. Welke kunstwerken herken jij?

Tussen kunst en quarantaine
Jagers in de sneeuw (Pieter Bruegel de Oude)
 
Wladyslaw (Theodor Benda)

Compositie in rood, geel en blauw (Piet Mondriaan)

Een rebel van allure (Gustave Courbet)


