
En de winnaar is ...

Sinds deze week heeft 
de YEET-krant een ei-
gen logo! Er werden 18 
logo’s ingezonden door 
de leerlingen van leer-
kring Simon. Het waren 
stuk voor stuk toffe lo-
go’s! Spijtig genoeg kon 
er maar één winnaar 

zijn. En die winnaar is 
Lou Dockx geworden! 
Hij heeft de jury kun-
nen overtuigen met zijn 
kleurrijk en origineel 
logo.  Proficiat, Lou!

© eindredacteur



actualiteit

De 92 jarige Alberto 
Uderzo is overleden 
door een hartaanval.
Striptekenaar
Hij werd op 25 april 
1927 geboren. Hij werd 
92 jaar. 
In 1951 leerde hij 
schrijver Renée 
Goscinny kennen en 
maakten ze samen vele 
stripseries. 
Met Asterix hadden ze 
het meeste succes.
In 1977 stierf Renée 
Goscinny en zette 
Albert Uderzo het 
werk alleen voort. Hij 

Alberto Uderzo overleden

Fanano De 95-jarige 
Alma Clara Corsini 
uit Fanano, een 
gemeente in Noord-
Italië, werd op 5 
maart opgenomen in 
het ziekenhuis nadat 
ze besmet raakte 
met het coronavirus. 
Ondertussen is 
de vrouw volledig 
hersteld.
Vrijdag mocht ze 
terug naar huis gaan. 
Artsen zeggen aan de 
lokale krant dat Corsini 

herstelde zonder een 
zware behandeling 
en dat haar lichaam 
een geweldige reactie 
vertoonde. “Ja, ik 
stel het goed”, zei 
ze een paar dagen 
geleden.“Het waren 
goede mensen die 
goed voor me gezorgd 
hebben.” Sinds vrijdag 
is Corsini weer thuis. 
Ze is de eerste persoon 
uit de provincie Modena 
die van het virus 
herstelde..

© Winke

De kunstenaar Saype 
maakte een kunstwerk 
op de grond . Als je 
naar het kunstwerk 
kijkt, zie je twee 
handen die elkaar 
vasthouden : één 
blank en één donker 
. De kunstenaar wilde 
de verbinding tussen 
verschillende mensen 
laten zien . Het 
kunstwerk is 200m lang.

© Wolf

Vrouw van 95 overleeft coronavirus

200m kunst

tekende en schreef de 
strips nu alleen. In 1980 
verscheen het eerste 
album dat hij alleen 
maakte: De diepe kloof.

Geen covid-19
Alberto Uderzo was al 
een paar weken erg 
moe. Alberto zijn dood 
had niets te maken 
met het Coronavirus. 
Hij was de tekenaar 
van Asterix, Alberto 
tekende in Augustus 
1959 Asterix. De 
schrijver van de strip 
stierf in 1977.

© Mats & Maurice



actualiteit

Ook na het overlijden 
van Johny Voners 
zal z’n iconische 
personage Xavier 
Waterslaeghers 
blijven voortleven 
in de strips van ‘F.C. 
De Kampioenen’. Dat 
is te lezen op de 
Facebookpagina van 
het Eén-programma.
“Op 17 maart 2020 
stierf Johny Voners. 
Hij was vooral 
bekend als Xavier 
Waterslaeghers uit 
‘F.C. De Kampioenen’, 
een rol die hij bijna 30 
jaar vertolkte. Maar 
Xavier blijft bestaan in 
de strips en de strips 
gaan door. Johny zou 
het zeker zo gewild 

Xavier leeft 
voort in strips

hebben”, is te lezen op 
de Facebookpagina F.C. 
De Kampioenen. 
Johny Voners (1945-
2020): de man die van 
dagschotels cultureel 
erfgoed maakte
Voners overleed 
dinsdag op 74-jarige 
leeftijd aan de 
gevolgen van kanker. 
De cast van ‘F.C. De 
Kampioenen’ heeft 
het moeilijk met het 
overlijden van hun 
collega. Onder andere 
Loes Van den Heuvel, 
An Swartenbroekx en 
Niels Destadsbader 
deelden een emotionele 
boodschap. Hec 
Leemans, de tekenaar 
van de strips van De 
Kampioenen, tekende 
een prachtige cartoon 
als eerbetoon aan 
Voners.

© Fine

Zoals iedereen weet 
moeten we vaak onze 
handen wassen maar 
als je het te vaak doet 
krijg je een droge huid. 

Dat komt omdat we 
onze handen veel met 
zeep wassen.
Onze huid beschermt 
ons met een vetlaag. 
Maar als we onze 
handen vaak wassen 
met zeep maken we  
onze beschermlaag 
kapot. Onze huid wordt 
rood, droog, schilferig 
en kan kleine barstjes 

vertonen. En je krijgt 
last van een jeukend, 
pikkend of branderig 
gevoel.
Normaal beschermt 
onze huid die bes-
chermlaag vanzelf. 
Maar als we onze 
handen zoveel wassen 
met zeep krijgt onze 
huid niet de kans om 
die beschermlaag te 

herstellen. Er zijn ook 
tips om onze huid te 
helpen:  Gebruik lauw 
water, zachte zeep of 
niet geparfumeerde 
zeep, goed spoelen, 
dep de handen droog 
en gebruik een hand-
crème om de handen 
goed te beschermen.

© Lilou

Handen wassen

nen in Australië en het 
Verenigd Koninkrijk. 
Mensen zetten knuffel-
beren voor hun raam 
en die gaan mensen 
dan zoeken. Een leuke 
activiteit en die is in 
België super populair. 

Omdat we ons nu 
vaak vervelen of ge-
woon voor de lol, gaan 
veel mensen/gezinnen 
wandelen en daar is nu 
een leuke challenge 
bij verzonnen… De 
berenjacht is begon-

Berenjacht
Op instagram vind je 
honderden foto’s van 
de knuffelberen onder 
de #berenjacht. Ook jij 
kan deze leuke wan-
deling/zoektocht gaan 
doen. En vergeet zeker 
geen beer voor jouw 

raam te plaatsen om de 
wandeling voor anderen 
leuker te maken.

© Bo



vrije teksten

Ik zit nu thuis.
In mijn eigen huis.
De school is dicht.
Daarom schrijf ik een gedicht.
Het is moeilijk om binnen te blijven.
En thuis mijn schoolwerk te schrijven.
We hebben wiskunde en Frans.
En ook Nederlands.
Ik spring vaak op de trampoline.
En daar Tiktoks verzinnen.
Ik wil naar school.
Zelfs al stinkt die naar bloemkool.

© Finn

Er was eens heel lang geleden een wereld. Op die wereld was niemand. Niemand wist wat
er was gebeurd. Maar er was 1 oude man die wist wat er was gebeurd, genaamd: Mathias
Hij was 93 jaar, dus heel oud. Maar hij was heel bekend, want hij vertelde altijd verhaaltjes van
vroeger. Er was één verhaal dat hij nog nooit had verteld. Maar hij was er klaar voor om
het verhaal te delen. Er kwam een virus uit, China dat heel de wereld heeft veroverd. Het
kwam van de vleermuizen dus bijna niemand heeft overleefd. Toen is ongeveer de hele
wereld gestorven. Ik niet, ik ben meegegaan in een raket naar hier dus ik ben één van de
enigen die het heeft overleefd. Ik zal meer vertellen als ik er klaar voor ben.

© Maud   

De oude man vertelt ...



vrije teksten

Twee slangen zitten in de jungle. Zegt de ene 
tegen de andere: “Zijn wij giftig?” “Ja, waarom?” 
zegt de andere. “Omdat ik net op mijn tong heb 
gebeten.”

© Nando

• Een vrouw met veel make-up is als een 
wonderlamp van Alladin; als je er goed genoeg op 
wrijft komt er een spook tevoorschijn! 

• Er lopen twee cementzakken over straat zegt 
de ene tegen de andere: “Hé, het gaat regenen!” 
zegt de andere: “Geeft niets! Daar wordt je hard 
van”

• Het is klein en groen en het zit in je hersenen? 
... Een hersenvretertje! ... Wat doet het daar? ... 
Honger lijden

• @Ik heb 31866 hoofden, 996 nekken, 4453 poten 
en 8 ogen. Rara, wat ben ik?
EEN LIEGEBEEST.

© Max

Ik ben vanmorgen op-
gestaan om 10u, lang 
geslapen…
Dan heb ik me 
aangekleed en ben ik 
naar beneden gegaan 
om te ontbijten. Ik heb 
een eitje gegeten met 
brood. 
Daarna ben ik begonnen 

‘Hi, Hey’, 
ik ben het! 
Je kent me toch nog? 
We hebben zoveel mee-
gemaakt. We doen bijna 
alles samen. 
Ik was erbij toen je 
werd geboren. Ik heb je 
eerste stapjes mee-
gemaakt en je eerste 
woordje. Zelfs je eerste 
lief!
Je wilt nu wel zeker 
weten wie ik ben, hé? 
Weet je wat, ik ga het 
je niet vertellen. Denk 
er maar zelf over na! 
Doei!!!

© Winke

Moppentap
Wat als ik kon vliegen? Dan kon ik alles van 
bovenaan zien!

Wat als ik kon toveren ? Dan kon ik doen wat ik 
wou!

Wat als ik heel slim was? Dan was ik de beste van 
de hele klas!

Wat als ik super snel was? Dan had ik al mijn 
klusjes nu al klaar!

Wat als ik onzichtbaar was? Dan werd ik later 
spion!

Wat als ik nooit dood ging? Dan werd het wel snel 
saai.

Wat als ik een hond was? Dan hoop ik dat ik een 
goede vriend zou zijn!

Wat als ik uitrekbaar 
was? Dan deed ik 
touwtje spring met 
mijn eigen armen!

Wat als ik een 
bloem was? Dan 
vond iedereen me 
knap!

Wat als ik heel lelijk was ? Dat zou ik niet leuk 
vinden.

Wat als alles kon? Tja, dat weet ik niet...

© Onno

met mijn schoolwerk. Ik 
heb wiskundeblaadjes 
gemaakt en ik ben nu 
dus mijn vrije tekst aan 
het schrijven.
Ik ga vandaag nog: 
cupcakes bakken voor 
solidariteit en deze 
naar mijn grootouders 
brengen. Nadat ik dit 
heb gedaan ga ik wan-
delen met mijn honden. 
Na de wandeling ga ik 
de tuin opruimen met 
mijn mama. Dan kan ik 
even TV-kijken. Daarna 
avondeten, ik hoop dat 

het gevulde tomaten 
zijn want dat is mijn 
lievelingsgerecht. 
Na het avondeten een 
film kijken met mijn 
gezin. Na de film ga ik 
slapen.
Wat wil ik de volgende 
dagen nog doen?
Een fietstocht maken, 
koekjes bakken, hu-
iswerk maken, in de 
tuin zitten, skypen met 
mijn grootouders, een 
wandelingetje maken.

© Lilou

Wat als ...?

dagboekfragmentHi, Hey
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De kRing creatief
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Wie zie ik daar nu in minecraft?
Raad jij wie er op de mincrafte-selfies staan? Schrijf je antwoord bij de afbeeldingen en wij maken in 
de  volgende Yeet-te-lezen het antwoord bekend.

Oplossing vorige week:

Alex - Nisrine - Maud
Amir - Jens - Lilou



ontspanning

1) Tim’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei en de derde…?

2) Wat heeft 1 oog maar kan toch niet zien?

3) Ik besta alleen als er licht is maar verdwijn als er licht op me komt. Wat ben ik?

4) Wat heeft een hals maar geen hoofd?

5) Wat is de overeenkomst tussen de nummers 11, 69 en 88?

6) Welk woord van 4 letters wordt korter als je er 2 letters aan toevoegt?

7) Wat heeft een duim en vier vingers maar leeft niet?

8) Een hamer en een spijker kosten samen €1,10. De hamer is een euro duurder dan de spijker. Wat ko-
sten de hamer en wat kost de spijker?

Oplossing van de raadsels vind je achteraan onderaan deze pagina.

1) die heet Tim
2) een naald
3) een schaduw
4) een fles

5) je kan ze ook op de kop lezen
6) kort: kort+er
7) een handschoen
8) De hamer kost €1,05 en de spijker €0,05
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Wij zijn solidair

Voor 
oma en 
opa

Oma Corona…
In tijden van Corona, wil ik iedereen aanzetten 
om voor hun oma’s en opa’s iets van op afstand 
te doen, zodat ze niet eenzaam worden en weten 
dat we aan hen denken.
Ik heb me voorgenomen om elke dag een paar 
fotootjes door te sturen via Whatsapp.  Ik heb 
haar ook gebeld vandaag en stuur elke week een 
tekening op met de post.
Onze grootouders verdienen dit en ze gaan het 
erg leuk vinden,… dus… ALLEMAAL DOEN!
Groetjes,
Wolf
(foto’s en tekening hieronder)

© Wolf

© Carlos



Wij zijn solidair

Voor de 
zorgverleners



Wij zijn solidair

Hoi ik ben Julia Windsant. Ik wou voor mijn 
solidariteit opdracht het favoriete recept van 
mijn zus Maud en ik maken, namelijk onze 
zelfgemaakte kaneelkoekjes. Nadat we de 
kaneelkoekjes hadden gemaakt zochten we nog 
iemand in de buurt om de kaneelkoekjes aan te 
geven. Toen bedacht ik een gezin dat bij ons om 
de hoek woont en dat we al heel lang kennen. 
Maud vroeg via een bericht of we mochten 
langskomen, het antwoord hierop was dat de 
vader de hoest had en dat ze niet wilden dat we 
besmet raakten. Maud antwoordde dat dat niet 
erg was, want we hoefden niet naar binnen te 
gaan, maar alleen bij de deur te zijn. Dat was wel 
oké. We hebben ze langs gebracht en ze waren er 
heel blij mee. Toevallig was dit onze best gelukte 
poging kaneelkoekjes.

© Julia

Voor de 
buurt


