
YEET te lezen
De  j o n g s t e  z i j n  i s  moe i l i j k

Volgens onderzoeken 
hebben de jongsten 
van de klas het vaak 
moeilijker.

bijvoorbeeld minder 
goede punten zou halen 
op school.
Maar je zou ook vaker 
gepest worden dan 
kinderen die in januari 
jarig zijn. Dat is niet 
altijd

goed in je vel zit dan
leerlingen die ouder 
zijn. Dat zeggen 
onderzoekers. Dat is 
wel straf want dat wil 
zeggen dat
als je in december 
geboren bent je 

Schedel oervogel gevonden in Myanmar

Doorzichtig
Het gebeurt namelijk 
bijna nooit dat vogels 
vast komen te zitten in 
zo’n barnsteen. Dat is 

een
hard geworden klodder 
hars van een boom. 
Omdat het doorzichtig 
is, kun je goed bekijken
wat erin bewaard is 
gebleven.

99 miljoen jaar
‘Dit dier is zo’n 99 
miljoen jaar geleden 
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zo, maar toch het 
gemiddelde van de 
kinderen maken dit mee.

© Liv De Ridder
Als je de jongste van de 
klas bent dan is de kans 
groter dat je minder 

In Myanmar is een 
bijzonder stuk steen 
gevonden met de 
mini-schedel van een 
oervogel erin.

met z’n koppie 
vastgeplakt in dat 
kleverige spul en
gestikt. Het moet een 
heel klein vogeltje 
geweest zijn, ter 
grootte van een 
kolibrie. Het kopje
plus snavel meet 
samen anderhalve 
centimeter. In de bek 
zitten super scherpe 

tandjes.
Daarmee at deze 
vliegende dino larven 
en insecten. We wisten 
nog niet dat er in de 
tijd van
de dino’s ook al kleine 
vogeltjes bestonden. 
Heel mooi dus, dit 
versteende dinootje.

© Alex Kisiel



onderzoeken

Me t  e e n  k a t r o l  t i l  j e  l i c h t
Katrollen worden 
gebruikt om met minder 
kracht zware spullen 
te kunnen optillen 
en transporteren. Ze 
worden bijvoorbeeld in 
hijskranen gebruikt.

getrokken minder zwaar 
wordt.

Verminderde kracht
Bij één vast katrol moet 
je hard trekken om het 
gewicht naar omhoog te 
hijsen. Wanneer je een 
2de katrol toegevoegd, 
moet je de helft minder 
hard trekken of lijkt 
het alsof het gewicht 2 
maal lichter is. Bij een 
derde katrol wordt het 
gewicht zelfs 3 keer 
lichter…. Als je dus 100 
kg omhoog wil hijsen 

Werking
Een katrol is een soort 
hefboom. Het is een 
werktuig waarin de 
trekrichting van het 
touw veranderd.
Een katrol zorgt 
ervoor dat het gewicht 
dat omhoog wordt 

met 2 katrollen dan 
moet je eigenlijk maar 
trekken alsof je 50 kg 
omhoog wil krijgen, het 

gewicht lijkt precies 2 
maal lichter (50 kg dus). 

© Lars Hocedez

Berchem gesitueerd

BERCHEM Hier wonen 
wij: Antwerpen
Berchem wordt 
begrensd door de 
stad Mortsel en de 
Antwerpse districten
Deurne, Borgerhout, 
Wilrijk en Antwerpen.
provincies
Antwerpen, waar 
Berchem ligt is slechts 
1 van 10 provincies met 
elk een eigen hoofdstad.

Luik : Luik
Luxemburg : Aarlen
Namen : Namen
Henegouwen : Bergen

Waals-Brabant : Waver
Vlaams-Brabant : Leuven
Limburg : Hasselt
Antwerpen : Antwerpen
Oost-Vlaanderen : Gent
West-Vlaanderen : 
Brugge

natuurlijke waterlopen
Er zijn drie belangrijke 
rivieren in België: 
Schelde, Ourthe & Maas.

© Kwint Boonen

Heb je al gehoord 
van Europa?
EUROPA De Europese 
Unie is een groep die 
uit 27 landen bestaat 
die samenwerken. 
De 5 eerste lidstaten
Duitsland, België, 
Frankrijk, Luxemburg, 
Italië en Nederland. Als 
zij er niet waren, was er 
nooit een Europese Unie 
geweest. Zij hebben de 
Unie namelijk opgericht.

Doel Europese Unie
Al sinds 1957 zet de 
Europese Unie zich in 
voor vrede in Europa. 
Zij hebben ons dagelijks 
leven verbeterd.
Een voorbeeld van een 
Europese maatregel is 
bvb. dat de Europese 
Unie afspraken heeft 
gemaakt over de opvang 
van asielzoekers.

Belang Europese Unie
Zij zorgen ervoor dat 
er niet zomaar wapens 
worden gemaakt, dus 
eigenlijk zorgen zij voor 
vrede.

Betalen met de euro
Sinds 1 januari 2002 
betalen zowel landen die 
lid zijn van de Europese 
Unie (waar België dus 
bij hoort) als landen die 
niet in de Europese Unie 
zitten met de euro. Maar 
sommige landen uit de 
Europese Unie betalen 
nog niet met de euro 
vb. Denemarken.

Nog wat interessants
De Europese Unie wordt 
afgekort ook wel EU 
genoemd
De EU-landen hebben 
ook een gezamenlijke 
vlag. Deze heeft een 
blauwe achtergrond met 
twaalf gele sterren en 
die sterren staan voor 
de eerste 12 landen die 
zich hebben aangesloten 
bij de EU.

© Lisa Bauweraerts



onderzoeken

Australië
De gletsjers van de 
Nieuw-Zeelandse Alpen 
zijn aan het smelten 
door de opwarming 
van de aarde. De roet 
van de bosbranden 
in Australië (die ook 
het gevolg van de 
opwarming van de 
aarde zijn) zorgt dat 
het probleem nog 
groter wordt. 

Nieuw-Zeeland smelt
Door de opwarming 
van de aarde smelten 

Opwarming van de aarde

het sneeuw en ijs (de 
gletsjers) in de Nieuw-
Zeelandse Alpen.  
2ooo km verderop 
waren er bosbranden 
in Australië. Het roet 
van die bosbranden 
valt op de gletsjers 
waardoor deze sneller 
smelten. Het roet zorgt 
er namelijk voor dat 
het ijs en de sneeuw 
het zonlicht niet meer 
kunnen weerkaatsen. 

Wit (sneeuw, ijs) 
weerkaatst namelijk 
licht en dus warmte, 
donkere kleuren (roet) 
houden juist de warmte 
vast.

Gras in plaast van ijs
Doordat het ijs weggaat 
ontstaat er plaats voor 
gras en planten.
Zo zien we in 
Nieuw-Zeeland gras in 

NIEUW-ZEELAND 
Niet enkel bij ons is 
de opwarming van 
de aarde voelbaar. 
Dit gaat de wereld 
rond. Een kijkje naar 
de effecten van de 
klimaatverandering 
aan de andere kant 
van de wereld.

plaats van ijs.
Himalaya
Ook in de Himalaya 
hebben ze last 
van de opwarming. 
Daar neemt gras de 
plaats van sneeuw 
in, wat invloed zou 
kunnen hebben op de 
drinkwatervoorziening.

© Julia Van Windsant



vrije teksten

Ben ik wel wie ik hoor te zijn?
Regendruppels vallen in een plas, ik kijk omlaag.

In de plas zie ik mezelf, of toch wie ik was.
Ik ben niet veranderd toch van uiterlijk niet, dus zo is er niemand die het ziet.

Iedereen doet toch soms zo iets om erbij te horen.
Of ben ik het alleen die zo stom is zo iets te doen.

Ik weet niet waarom ik echt begon, misschien omdat ik me mooier vind staan met een ander gezicht.
Toch is me zoiets nooit verplicht niemand zei me dat ik niet goed genoeg was om wie ik eigenlijk 

zou moeten zijn. Maar terug draaien is te moeilijk, zou ik deze woorden ooit kunnen horen zonder het 
schuldgevoel en de pijn.

Zo kon ik even weer zien wie ik was in die ene kleine plas…

© Bo 

• Een vis zegt tegen de ander: Het regent buiten. 
Zegt de ander: Al een geluk dat we binnen zijn 
anders werden we KLETSNAT!!!

• Waarom komt een duizendpoot altijd te laat op 
zijn voetbalwedstrijd?

Omdat hij zijn voetbalschoenen nog moet aantrek-
ken!

• Waarom gooit een oen zijn horloge uit het raam?
Hij wil de tijd zien vliegen!

• Wat is heel groot en weegt niets?
De schaduw van een olifant!

• Jommeke moest van zijn mama naar de bakker. 
Jommeke ging een brood halen. Maar Jomme-
ke kwam plots bij het frituur terecht. Hij heeft 
slechts 10 hot-dogs gekocht. Toen hij thuis kwam 
keek zijn mama hem heel boos aan. Jommeke ge-
noot verder alssof er niets aan de hand was.
© Anissa

Tijd voor een mop

Corona (1)
Toen ik hoorde dat er 
ineens een virus was 
uitgebroken, was ik 
eigenlijk  niet bang , ik 
dacht dat het corona 
virus niet tot hier zou 
komen. BOEM! Een 
week later : CORONA IN 
BELGIË. Een dag later 
op school hoorde ik dat 
we 5 hele weken niet 
naar school moesten 
en ik dacht: “Hh tof! 
Vijf weken geen lessen. 
Maar toen ….  3 weken 
thuis werken en dat 
waren veel taken.”
Ik werd toen een beetje 
bang dat het corona 
virus in Antwerpen 
zou komen. Daarna: 
corona in Antwerpen. 
Nog later: heel veel 
patiënten besmet.
Ik dacht als ze een 

lock-down doen en het 
is donderdag dan zie ik 
mijn mama, Roman en 
Gena lang niet.
Maar toen hoorde ik dat 
het niet echt “lock-
down lock-down” was, 
maar gewoon strengere 
regels.
Een paar minuten later 
had papa ook een 
“mopje” gemaakt dat ik 
door de lock-down niet 
naar mama zou kunnen 
en ik moest huilen want 
ik zou het echt erg 
vinden.
 Ik hoop ook dat het 
corona-virus niet lang 
blijft, want ik mis jullie 
echt en het is erg voor 
al die personen die 
besmet zijn, einde. 

© Carlos Van Staeyen

Als jullie dit lezen wilt het zeggen dat jullie 
nog geen corona hebben, proficiat.



vrije teksten

De hobbeling
Er was eens iemand die heel veel hobby’s had.
Hij had er zo veel, dat hij bijna nooit bij zijn oud-
ers was.
Dit is een lijst van al zijn hobby’s:
Scouts,
Chiro,
KSA,
KLJ,
Piano,
Gitaar,
Drum,
Xylofoon,
DJ,
Gaming,
Postzegelverzameling,
Waterverzameling,
Youtuber
Hij had er nog veel meer, maar zo wordt de lijst 
te lang.
Zijn naam was eigenlijk Bob, maar de mensen 
noemden hem ‘’de hobbeling,,
Maar omdat hij zo veel hobby’s had, begon hij een 
beetje gek te worden.
Hij kon steeds minder en minder doen, totdat hij 
helemaal doordraaide en
 stierf.
moraal van dit verhaal:
Werk je niet over zodat je geen burn-out krijgt.

© Kwint Boonen

Vriendschap
Als je vrienden hebt dan is dat fijn,
als je weet dat ze echt je vrienden zijn.
Maar soms heb je pech,
en dan is je vriend voorgoed weg.
Diep vanbinnen weet je dat hij er nog is,
maar je hebt pijn en weet niet waar je vriend is.
Je voelt je verdrietig, boos en klein,
en zou alles doen om weer bij elkaar te zijn.
Dan is de ketting af en klaar,
en dat vind ik een mooi gebaar.

© Damla Wijman

Ping ping ping, dat is 
wat je irriteert. Ping is 
het ergste geluid. Als 
je eens
een rustige middag 
hebt je bent kalm aan 
het eten en dan ineens 
ping
ping ping ping ping en 
zo kan kan het uren 
doorgaan. En al zet je 
je gsm
op stil het werkt niet 
je zet je gsm op stil 
dan is het niet meer 
ping maar
bzzzz bzzzz bzzzz het 

Ping
trilt. Nu komen we tot 
de conclusie het is een
nachtmerrie.
Aaaaaaaaaaah het 
begint weer! Er is weer 
iemand online. Ik weet 
het,
mijn whatsapp is een 
beetje vol. ER GEBEURT 
IETS MET MIJN
GSM!!!!! AAAH en hij is 
ontploft. IK HAAT DIE 
PING OF BZZZ.

© Fine

Ik haat het zo hard.
Ziek zijn en blijven.
Het is hard hoor.
Ja, ik heb het zelf wel niet (denk ik) maar de 
andere mensen ocharme toch.
Iedereen krijgt medelijden… bijna iedereen..
De regering die heeft geen medelijden hoor 
het enigste dat zij doen is ruzie maken over 
wie de beste is!
Dus zitten we en blijven we zonder regering.
© Liv De Ridder

Corona (2)



vrije teksten

Uit het dal klimmen 
wij terug op de berg
Ik kijk naar buiten
Ik mis mijn vrienden
Ik kan niks meer doen of vinden
Ik hoor de vogels fluiten
En denk : die blijven vrolijk in tegenstelling tot de 
mens

’t Begint te regenen: plons plins plens
De zon komt snel terug
De regen toont zijn rug
En binnen twee dagen is ’t lente
Ook al mis ik mijn vrienden heel erg
Thuis hebben wij veel leuke momenten
Uit het dal klimmen wij terug op de berg

© Lili Steensens

Het is nu een week geleden dat papa is gestor-
ven. Hij is overleden in een auto-ongeluk. We 
hebben het er alledrie heel moeilijk mee (mama, 
broertje Kibo en ik).
De begrafenis was dit weekend. Oma moest heel 
hard huilen, wat ik dan ook wel snap.

Ik mis je papa.

Hij stond altijd klaar, voor iedereen.
We konden veel praten en plezier maken.
En als ik me verdrietig voelde, maakte hij mijn 
lievelingseten klaar.

Ik moet gaan eten.

© Myrthe

Liefste dagboek

Wil jij ook je 
vrije tekst of 
illustratie hier 

zien verschijnen? 
Aarzel dan niet 
en stuur hem 

door naar Simon, 
Vanesa of Wout.



ontspanning

Wie zie ik daar nu in minecraft?
Raad jij wie er op de minecraft-selfies staan? Schrijf je antwoord bij de afbeeldingen en wij 
maken in de volgende YEET-te-lezen het antwoord bekend.

naam: ................................................ naam: ................................................ naam: ................................................

naam: ................................................ naam: ................................................ naam: ................................................

Tu peux jouer en français?
Verticaal 
1. neuf + onze
2. Le féminin de “heu-
reux”
3. On mange avec un 
couteau et une ....
5. Le féminin de blanc
6. La couleur de l’amour
7. Elles... (écoutent)
9. La couleur de 
Tweety
12. Vous... (parler)

Horizontaal
3. Je... (faire)
4. Je... (être)
8. Des baskets, des 
sandales, des bottes,...
10. Je... (vouloir)
11. uit + quatre
12. Une mère et un 
père
13. Pluriel de “oeil”



Wij zijn solidair

Hi buur
Corona is in het land.

Dus jij kan niet meer naar het strand.
Ik vind het heel spijtig voor jou.

En als je dan in de winter wilt gaan is het weer te kou.
daarom nodig ik jou uit voor onze strand party.

Dan doen wij voor jou ook eens een actie.
De datum weten we nog niet.
Ergens na de Corona crisis.

We hopen dat het zo snel mogelijk gedaan is.
Want we zitten allebei achter tralies.

Groetjes,
 Winke


