
In corona-tijden werfvuil rapen
In de corona-tijden 
rapen 3 kinderen 
uit Steenokkerzeel 
zwerfvuil.
De 3 kinderen raapten 
voor corona zwerfvuil 
omdat
ze in een propere 
gemeente willen wonen.
Door corona moeten ze 
binnen blijven dus

hadden ze meer tijd om 
zwerfvuil te rapen.
Nu doen ze dat elke 
dag. 

Er valt meer zwerfvuil 
omdat er meer mensen 
naar buiten gaan. De 
kinderen zijn al 6 weken 
bezig met zakken te
vullen.
         

Bescherming
Om hun te 
beschermen dragen ze 
handschoenen
om zeker geen corona 
te hebben. Als ze thuis 
komen
wassen ze hun handen 
extra goed. Ze krijgen 
speciale
zakken om het 

zwerfvuil in te doen.

© Lars

Voorspelde Rapunzel dit virus?

De naam van 
Rapunzel’s koninkrijk 
is Corona. Say What?! 
Was dit een blik in de 
toekomst?           p.2
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Cornoavirus voorspeld in de film Rapunzel
Een fan merkte iets 
speciaals op aan de 
Disney-film Rapunzel.
Wist Disney in 2010 al 
van het virus? Of was 
dit louter toeval.
Het verhaal
Iedereen kent het 
verhaal wel. Rapunzel 
wordt gestolen door 
een vrouw vanwege 
haar speciale haar, 
Rapunzel denkt dat die 
vrouw haar moeder 
is, dus ze doet wat de 
vrouw Rapunzel vraagt.
Zo wordt ze door haar 
niet-echte moeder 
dus heel erg lang 
opgesloten, 18 jaar 
zit ze binnen in haar 
toren. Haar  niet-echte 
moeder doet dit, zegt 
ze, om Rapunzel te 
beschermen tegen 
het gevaar van het 
koninkrijk.

Opmerkzame fan
Zondag 22/3/2020 
had een grote fan van 
de film Rapunzel iets 
opgemerkt:
het koninkrijk waar ze 
tegen beschermd werd 
was niet zomaar een 
koninkrijk, de naam 
van dit koninkrijk is 
namelijk: CORONA!
Wij moeten binnen 
blijven voor Corona 
omdat het gevaarlijk is, 
net zoals
het koninkrijk Corona 
waar Rapunzel naast 
woont vol gevaren zit 
(zegt haar niet-echte 
moeder).
Of deze film hiermee 
het Coronavirus heeft 
voorspeld dat weten 
we niet, maar het is 
in ieder geval heel 
speciaal.

© Julia

3% Belgen immuun tegen corona covid-19
3% van de bewoners 
in België zijn immuun 
voor het coronavirus 
maar hoe kan dat nu?
Heel wat vragen
Het komt eigenlijk 
doordat je het virus al 
hebt gehad en je het 
dus niet meteen kan 
krijgen en dat je niet 
meteen ziek wordt van 
het virus.  
Maar om ervoor te 
zorgen dat het virus 
verdwijnt moeten veel 
meer mensen immuun 
zijn voor het corona. 

Immuniteit
Hoe komt dat? Als je 
besmet geraakt door 
het coronavirus gaan 
er cellen in je lichaam 
daartegen beginnen te 

vechten om het virus 
te verslaan. Je kan 
dan ziek worden, maar 
het kan ook zijn dat je 
helemaal niets voelt. 
Als je lichaam het 
virus verslagen heeft 
dan ben je een tijdje 
immuun voor het virus.  
Je kan dan een tijdje 
niet meer ziek worden 
want je lichaam heeft 
geleerd hoe ze het 
virus moeten verslaan.

Rusthuizen

Inde rusthuizen zijn 
er veel besmettingen. 
De reden is dat daar 
veel zorgverleners 
de kamers binnen en 
buiten gaan. Als ze bij 
iemand naar binnen 
zijn gegaan die corona 
heeft, nemen ze het 
virus mee naar de 
andere bewoners.

Groepsimmuniteit
Als er meer mensen 
immuun zijn kan het 
virus zich moeilijker 
verspreiden. Om het 
virus te stoppen zou 
eigenlijk de helft van 
alle mensen in ons 
land immuun moeten 
zijn. Maar daar zijn we 
nog lang niet want er 
zijn nog maar 3% van 

de bevolking immuun 
voor het virus. Als je 
100 belgen hebt, zijn 
er maar 3 immuun. Het 
zouden er 50 moeten 
zijn. Dat er maar 3% 
Belgen  immuun zijn is 
ook een goed teken, 
want dat betekent dat 
heel weinig mensen 
in ons land het virus 
hebben. Maar dat 
betekent ook dat er 
nog veel mensen ziek 
kunnen worden.

Spuitje
Wetenschappers hopen 
daarom dat er snel een 
spuitje komt dat het 
virus kan verslaan. Dat 
spuitje kan er ook voor 
zorgen dat we niet ziek 
kunnen worden door 
het virus.

© Lisa, Kwint en Nadia
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In de VS zijn er in mei 
2019 in 24 uur meer 
dan 50 tornado’s in 8 
verschillende staten 
geweest.
Ohio en Indiana 
waren het zwaarst 
getroffen. Een man 
is gestorven door de 
tornado’s,
130 mensen raakten 
gewond en de schade 
van huizen en andere 
gebouwen was enorm. 

Vijf miljoen mensen 
zaten zonder stroom.
Dayton in Ohio
In de stad Dayton 
in Ohio was de 
verwoesting van huizen 
en andere gebouwen 
enorm groot.
Huizen, 
elektriciteitspalen en 
ontelbare bomen waren 
vernield. Een 82-jarige 
man stierf toen een 

In België mogen alleen 
nog maar belangrijke 
winkels open zoals 
supermarkten. In 
Nederland mogen alle 
winkels gewoon open 
blijven.

Maar het dorpje Baarle 
Nassau ligt voor de 
helft in Nederland en 
voor de helft in België, 
in dat dorpje ligt een 
winkel (De Zeeman) die 
voor de helft in België 
en voor de helft in 

Nederland ligt. Omdat 
hij in Nederland wel 
mag open blijven en 
in België niet, hebben 
ze de winkel in twee 
gesplitst.

Het Belgische is 

dus dicht, en het 
Nederlandse deel open.
Toch lastig als de fijne 
onderbroeken in het 
Belgische deel liggen.

© Julia

Winkel in twee gesplitst door coronavirus

geparkeerde auto zijn 
huis raakte. 

Hoe snel gaan die 
tornado’s?
Er werden 
windsnelheden gemeten 
tot 225 km per uur.
In Oklahoma en 
Arkansas waren er 
rivieren overstroomd.

Veel mensen 
omgekomen

Er zijn de afgelopen 
jaren al heel veel 
mensen omgekomen 
door tornado’s.
In 2019 zijn er door 10 
tornado’s 38 mensen 
gestorven in de VS. 
In 2011 zijn er 161 
mensen gestorven en 
raakten er meer dan 
1.100 mensen gewond 
door een gigantische 
tornado in Missouri.

© Julia

Meer dan 50 tornado’s in 24uur in de VSA
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Reclame
Is wat in de reclame 
gezegd wordt altijd 
waar? Op welke 
manieren worden 
mensen misleid?
Nee,  niet alles wat op 
reclame wordt gezegd 
is altijd waar.
Ze doen eten of 
producten er lekkerder 
of beter uitzien door 
bv. iemand heel veel 
make up op doen en 
die persoon zijn/haar 
huid er heel mooi laten 
uitzien, en dan zeggen 
dat dat door …..crème 
komt. Of muesli in een 
soort lijm doen zodat 
het er lekkerder uitziet, 
stukjes karton tussen 
een hamburger doen 
om het meer volume te 
geven enz.
NIET ALLES GELOVEN 
WAT JE IN RECLAMES 
ZIET!!!
Maar ook niet alles is 
niet waar, er zijn ook 
dingen die echt zijn.

© Bo

Sparen: hoe pak je 
dat best aan?
Je moet eerst kijken 
of je genoeg spaargeld 
hebt ( zo niet moet je 
eerst nog even sparen). 
Als je dat niet hebt 
moet je kijken wat je 
kan doen om aan het 
geld te geraken dat je 
nog niet hebt
Een goed maar een 
niet al te duur product 
zoeken.

3 voorwaarden
Geef minimum 3 criteria 
waaraan jouw product 
moet voldoen.
Product = Airtrack
1. 3 meter lang zodat 
het in onze tuin past
2. 10 cm dik 
3. niet duurder dan 200 

“Ik breek mijn spaarvarken en ik koop ...”
euro

Vergelijken
Zoek op wat de prijs 
is en vergelijk bij 
verschillende winkels. 
(bv. in reclamefolders)
1. Bol.com 363,45 euro
2. Nordic 299 euro
3. Inflatable Rex Toy 
Store 200 euro

Prijs / kwaliteit
Wat is het verschil 
in prijs? Is er ook 
een verschil in 
kwaliteit? Voldoen alle 
aanbiedingen aan jouw 
criteria?
De airtrack van 
Inflatable Rex Toy 
Store is de minst 
dure en is uit plastic 
gemaakt.  Ze is 3 

meter lang, 1 meter 
breed en 10 cm dik. 
Dit voldoet aan mijn 
criteria. 
De airtrack van Nordic 
is ook 3 meter lang, 1 
meter breed en 10 cm 
dik en is van plastic 
gemaakt. 
De airtrack van Bol.com 
is ook 3 meter lang, 1 
meter breed en 10 cm 
dik en is ook uit plastic 
gemaakt. 
Ze zijn alle drie van 
hetzelfde materiaal 
gemaakt maar zijn niet 
allemaal even duur. 
Inflatable Rex Toy 
Store komt uit Amerika. 
Bol.com uit Nederland. 
Nordic uit komt uit 
Zwitserland.

© Roos

Sparen voor een terrarium
terrarium van hetzelfde 
merk gevonden maar 
aan een heel andere 
prijs.

Het duurste: 
249,99 euro bij 
dierenspeciaalzaak 
Dupon Zoo 
Het goedkoopste: 
219,95 euro bij 
Avonturiashop.nl 
237 euro bij Bol.com

Het verschil tussen 
het duurste en het 
goedkoopste terrarium 
bedraagt  249,99- 
219,95 = 30,45 euro 
Er is geen verschil in 
kwaliteit omdat het om 
terrariums gaat van 
hetzelfde merk (Exo-
terra).

© Nando

De criteria zijn
• Het moet bestaan uit 
stevig glas.
• De afmetingen 
moeten 90x60x45 zijn.
• Het moet geleverd 
kunnen worden. 

zelfde merk, andere 
prijs
Ik heb 3 keer een 

Waarom hebben we haar?
geen enkele is ooit 
wetenschappelijk 
bewezen.

parasieten
Volgens Mark 
Pagel, hoogleraar 
evolutionaire biologie 
aan de University of 
Reading in Engeland, 
is onze haarloosheid 
waarschijnlijk een 

Vergeleken met apen
Vergeleken met andere 
apen zijn we zo goed 
als kaal. We hebben 
op sommige plaatsen 
wel haar maar de apen 
hebben overal haar. Hoe 
komt dat? En waarom 
zijn we niet gewoon 
helemaal kaal? 
Er zijn heel veel 
theorieën maar aanpassing om van 

parasieten af te 

komen. Zonder haren 
hebben parasieten 
het moeilijker om 
zich te verstoppen. 
En daardoor zouden 
ze minder ziektes 
overbrengen. Mensen 
vonden het fijner om 
haarloos te zijn. De 
haarlozen waren dus 
flink in het voordeel.

© Winke
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Wat is een voedselketen?
want wij hebben wap-
ens en we eten vlees.
De planteneters of 
herbivoren staan altijd 
aan het begin van de 
keten omdat elke keten 
begint met een plant. 
Daarna komen de vlee-
seters of carnivoren en 
de alleseters of omni-
voren.

© Finn

Volgorde
Een voedselketen is 
een volgorde van welk 
dier welk dier opeet.
Aan het begin van de 
voedselketen staat alti-
jd een plant.
Die plant wordt op-
gegeten door kleine 
insecten.
De kleine insecten 
worden dan opgegeten 
door grotere insecten.
Die worden dan op-
gegeten door vogels, 
kikkers of muizen.
Deze worden dan door 
grotere dieren opgeget-
en. 

De mens
De mens staat aan het 
einde van de keten 

We gebruiken 
veel verschillende 
energiebronnen. 
Sommige gebruiken 
we al heel lang en 
anderen zullen we in 
de toekomst steeds 
meer gebruiken.
Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen 
zijn resten van 
dieren en planten 
die miljoenen jaren 
geleden onder de 
aarde zijn vervormd 
in kolen, aardolie 
en aardgas. Mensen 
graven die dingen 
op en verbranden 
die dan, waardoor er 
elektriciteit ontstaat. 
Maar omdat deze 
stoffen miljoenen jaren 
oud zijn kan men dit 
niet eeuwig gebruiken. 

Milieu en energie
Sommige mensen 
hebben gelukkig al door 
dat we in plaats van 
fossiele brandstoffen 
ook groen gas en 
groene energie kunnen  
gebruiken (wat niet 
vervuilend is voor het 
milieu).

Kerncentrales
In een kerncentrale 
wordt de kern van 
uranium gespleten (in 
2 getrokken). Door 
het splijten van de 
kern komt er veel 
warmte vrij, door 
de warmte ontstaat 
stoom, die stoom zet 

een turbine in werking, 
hiermee ontstaat er 
elektriciteit.
                    
Windenergie
Windenergie wordt 
gemaakt door 
windmolens die draaien 
en door dat draaien 
wordt er een turbine 
aan gang gezet. Hoe 
sterker de wind tegen 
de wieken van de 
windmolen blaast, 
hoe harder die gaan 
draaien en hoe sneller 
de turbine begint te 
draaien. De turbine zet 
de kracht van de wind 
om in elektriciteit, die 

elektriciteit wordt op 
het elektriciteitsnet 
gezet.
                               
Groen gas
Groen gas wordt 
gemaakt door planten 
die beginnen te rotten 
en zich tot compost 
omvormen, terwijl 
dit gebeurt komen 
er gassen vrij die 
lijken op aardgas. Die 
gassen worden groen 
gas genoemd. Weetje: 
Mensen gebruiken nu 
nog altijd aardgas, 
maar aardgas komt 
uit de grond en kan 
dus niet eeuwig 
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worden gebruikt. 
Groen gas  kunnen 
we ook in plaats van 
aardgas gebruiken.                                                                                                                                       

Zonne-energie
Zonne-energie komt 
van de zon en is net 
zoals waterkracht en 
windkracht groene 
energie. Groene energie 
is energie die afkomstig 
is van de natuur, en 
waarbij mensen voor 
altijd gebruik van 
kunnen maken, zonder 
dat de natuur en 
ons leefmilieu kapot 
gaat. Zonne-energie 
kan worden gebruikt 
door PV-zonnepanelen 
en thermische 
zonnepanelen 
(zonneboilers). PV-
zonnepanelen vangen 
het zonlicht op en 
zetten die om in 
elektriciteit. Die we 
dan gebruiken voor 
al onze elektrische 
toestellen. Thermische 
zonnepanelen 
(zonneboilers) vangen 
de warmte van de zon 
op en hiermee wordt 
water opgewarmd.                                                                                                         
Waterenergie: 
Elektriciteit die uit 
stroming van water 
wordt gemaakt heet 
waterenergie, deze 
soort energie wordt 
gemaakt door vallend 
of stromend water.  Het 
vallend water stroomt 
door een turbine, door 
de stroming van het 
vallend water gaat 
deze turbine draaien. 
Door het draaien 
van de turbine wordt 
elektriciteit gemaakt, 
aan de turbine hangt 
een elektriciteitskabel. 
De elektriciteit 
gaat door deze 
elektriciteitskabel naar 
het net. Waterenergie 
uit stromend water 
wordt gemaakt door 
stromend water dat 
door een watermolen 
gaat, door de stroming 
van het water begint de 
watermolen te draaien. 
Aan de watermolen zit 

een elektriciteitskabel, 
als de watermolen 
aan het draaien is 
begint de turbine 
ook te draaien en 
maakt zo elektriciteit. 
Die elektriciteit 
wordt dan door de 
elektriciteitskabel naar 
het net gebracht waar 
ze elektriciteit naar de 
huizen van de mensen 
brengen. 

Impact op het milieu
Neen, ze zijn niet 
allemaal even goed 
voor het milieu. 
Ik lijst daarom de 
voor- en nadelen 
van de verschillende 
energiebronnen even 
op.

Fossiele brandstoffen
                                                                                                   
Voordelen fossiele 
brandstoffen : zijn 
heel goedkoop.                                                                                                                    
Nadelen fossiele 
brandstoffen: door 
het verbranden van 
fossiele brandstoffen 
komt er veel CO² vrij, 
dus de verbranding is 
heel schadelijk omwille 
van het broeikaseffect.                                                                                                                                  

Kerncentrales
Voordelen 
kerncentrales:
bij het maken van 
kernenergie komen er 
geen CO² en andere 
luchtvervuilende 
stoffen vrij. 
Uranium is een heel 
goedkope grondstof.                                                                                                                                       

Nadelen kerncentrales: 
voor radioactief 
afval hebben ze nog 
geen opslagruimte 
gevonden en kan dus 
nog jarenlang straling 
afgeven, waar mensen, 
dieren en planten 
ziek en misvormd 
van kunnen worden. 
Kerncentrales  kunnen 
van het kernafval 
wapens maken.                                                                                                                                           
                                          
Voordelen windenergie 
door het gebruik van 

windenergie worden 
er minder fossiele 
brandstoffen verbrand 
dus komt er ook 
minder CO² in de lucht. 
Windenergie is een deel 
van de groep groene 
energie, groene energie 
is energie waarbij 
hert milieu niet wordt 
beschadigd en de mens 
dus nog heel lang 
gebruik van kan maken.                                                                                                                                           

Windenergie
Nadelen windenergie
Windmolens vallen 
hard op in de horizon 
en sommige mensen 
vinden het niet leuk/ 
mooi als ze windmolens 
daar zien staan. Heel 
veel vogels sterven 
door de wieken van de 
windmolens.

Voordelen groen gas:
Groeiende planten 
vangen de CO² op die 
de compost uitstoot 
waardoor de CO² in een 
kringloop terecht komt.                                                                                                                                            
Nadelen groen gas: 
groen gas blijft nog 
altijd CO² uitstoten 
door het gas dat uit de 
compost komt. 

Zonne-energie
Voordelen zonne-
energie: voor 
elektriciteit en warmte 
met zonne-energie 
te maken heb je 
alleen zonnestralen 
zonnepanelen en 
zonneboilers nodig.
                                                                                            
Nadelen zonne-energie 
: zonnepanelen en 

zonneboilers zijn heel 
duur.

Waterenergie
Voordelen waterenergie 
Er wordt niks verbrand, 
dus komen er geen 
broeikasgassen vrij 
en  waterenergie is 
een deel van de groep 
groene energie en 
geraakt dus nooit op.

Nadelen waterenergie 
De dieren die in het 
water leven kunnen 
heel moeilijk door de 
watercentrale. Sommige 
gaan dood als ze 
dit proberen. Er zijn 
mensen die de dieren 
helpen om aan de 
overkant te geraken.            

klassiek = eindig
                
Waarom kan de 
mens niet eeuwig de 
klassieke grondstoffen 
gebruiken? (hout, 
aardolie, steenkool)
Omdat aardolie en 
steenkool miljoenen 
jaren geleden zijn 
ontstaan en ze bijna 
opzijn doordat de mens 
ze gebruikt. Hout komt 
van de bomen en als ze 
alle bomen omkappen 
zijn er geen bomen 
meer dus ook geen 
hout.

milieubewuster
Wat kunnen we 
zelf doen om 
milieubewuster om te 
gaan met energie en 
water?
De fossiele 
brandstoffen en 
kernenergie aan de 
kant laten liggen 
en groene energie 
gebruiken. Minder 
lang douchen, het 
regenwater gebruiken 
voor de planten water 
te geven en de wc door 
te spoelen. In plaats 
van dat met drinkwater 
te doen.

© Lili
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De werking van ‘t kompas
Een magneetkompas 
reageert op het 
magnetisch veld 
van de aarde. De 
magnetische naald 
in een kompas wijst 
naar het magnetische 
zuiden op aarde, het 
magnetische zuiden 
dat we het noorden (of 
Noordpool) noemen. 
Vaak is de naald in een 
magneetkompas naar 
het noorden toe, rood 
gemaakt. Het noorden, 
waar de magneetnaald 
naar toe wijst is, 
volgens de wetenschap 
die zich bezig houdt 
met verschijnselen 
in de natuur, dus niet 
het wáre magnetische 
noorden. Het is het 
geografische noorden, 
dát wat in atlassen 
aangegeven staat als 
de Noordpool. Het ware 
magnetische zuiden 
ligt in de Noordelijke 
ijszee en het ware 
magnetische noorden 
ligt in de Zuidelijke 
ijszee (Antarctische 
Oceaan). Dat wat we 
het geografische zuiden 
of Zuidpool noemen.

Moeilijke woorden
geografisch: een 
informatie systeem 
waar je je informatie 
kan bijhouden.
 
 
declinatie: 
van een punt op aarde, 
de hoek tussen het 
magnetische en het 
geografische noorden.

© Yasmine

Een kompas wijst 
altijd naar het 
noorden.
Om te snappen hoe een 
kompas werkt moet 
je eerst weten hoe 
krachten werken tussen 
twee magneten.
Een magneet heeft 
twee verschillende 
polen. Iedere magneet 
heeft een Noordpool 
en een Zuidpool. Beide 
polen trekken ijzer 
aan. Twee magneten 
kunnen elkaar afstoten 
en aantrekken. Twee 
gelijke polen stoten 
elkaar af. Twee 
ongelijke polen trekken 
elkaar juist aan. De 
aarde is ook een 
magneet.

De richting 
beïnvloeden
Als het kompas 
dichterbij de 
magnetische polen van 
de
magnetische declinatie 
wordt bewogen, het 
verschil tussen de 
richting van het 
geografische Noorden 
en het magnetische
noorden, groter en 
groter. … Magnetische 
kompassen worden 
beinvloed door 
een ander da, de aarde 
velden.

Wijst het kompas 
naar het ware 
noorden?
Met een kompas weet 
je altijd de richting. 

Vragen
1: Wat is elektriciteit?

2: Heeft het ene toestel meer elektriciteit nodig 
dan het andere?

3: Hoeveel elektriciteit komt er uit een st 
pcontact?

4: Waarom moet je oppassen met elektriciteit?

5: Hoe komt het dat de lamp in de keuken brand,
als ik op de schakelaar druk ?

Antwoorden 

1: Elektriciteit is een vorm van energie .
in totaal zijn er 2 soorten elektrische energie .
namelijk statische  en dynamische energie.

2: Ja, zoals een elektrische auto die heeft meer 
elektriciteit nodig dan een telefoon.

3: Ongeveer de elektriciteit die in 150 batterijen 
zit.

4: Van elektriciteit kan je een schok krijgen,
het kan ook branden veroorzaken,
net zoals het veel dingen vernietigt.

5: Zie foto:

De elektrische kringloop



vrije teksten

Januari 2013: We 
hadden een nieuw huis 
gekocht. Met een tuin 
vol met planten en 
bomen, je kon er zelfs 
niet goed aan de tafel 
zitten, zoveel planten 

stonden er. Het rook 
er dan ook heel erg 
naar alle planten die 
er stonden. Er stond in 
het midden een ronde 
struik, aan de muren 
van de tuin waren 
ook allemaal planten 

en bomen. Tussen de 
middelste struik en die 
aan de muren was een 
rond pad om te lopen. 

Op een gegeven 

moment hadden we 
de middelste struik 
weggehaald zodat we 
meer plaats hadden om 
zelf in de tuin te gaan. 
Nadat de middelste 
struik weg was hebben 

we af en toe een paar 
planten weggehaald 
zodat we meer plaats 
hadden of meer konden 
zien. 

Nu zijn we een nieuwe 
tuin aan het maken, 

er komt een terras 
en kunstgras. De 
afgelopen weken 
hebben we alle 
planten, stenen en 
al een deel van het 

Er wordt hard gewerkt aan de tuin!
zand weggehaald. De 
klimop aan de muren 
hebben we wel laten 
zitten, zodat we nog 
iets echt groen hebben. 
We moeten 13 mei al 
het zand ongeveer 

gelijk hebben op een 
bepaalde hoogte. 
Ze komen 13 mei de 
ondergrond leggen en 
18 mei het kunstgras.
 We zullen dus een heel 
erg mooie tuin krijgen. 
We doen dit vooral 

zodat we lekker kunnen 
hockeyen, baseballen, 
voetballen,...
Hiervoor was het zand 
namelijk heel ongelijk, 
dus konden we geen 

goede passen geven bij 
de hockey en voetbal 
en was er te weinig 
plek bij het baseballen. 
We hebben ook al een 
tijdje een trampoline, 
maar met die 

trampoline kunnen we 
niet fatsoenlijk werken, 
dus hebben we die aan 
de buren uitgeleend. 
Als onze tuin klaar 
is krijgen we onze 
trampoline terug en zal 
ik heel erg blij zijn. En 

al zeg ik het zelf, na al 
dat harde werk in de 
tuin hebben we die tuin 
echt wel verdiend.

© Julia



vrije teksten

Hallo mijn naam is Lisa 
en ik ga jullie vertellen 
wat ik doe in deze 
lockdown.
Het is natuurlijk heel 
vervelend dat we 
alleen nog maar binnen 
mogen zijn tenzij je 
naar de winkel gaat.
Maar juist daarom ga ik 
jullie tonen wat ik doe 
in deze lockdown want 
misschien kunnen jullie 
er wat tips uithalen.

Tip 1: Het belangrijkste 
is in de schoolweek 
voor school werken.
Tip 2: Buiten spelen is 
heel belangrijk nu, want 
wij allemaal hebben 
frisse lucht nodig en als 
je geen tuin hebt kun je 
rustig op straat spelen 
want er komen bijna 
geen auto’s meer langs.
Tip 3: gewoon chillen in 
de zetel en een boek 
lezen of tekenen.
Tip 4: Nog iets heel 
belangrijk is om 
contact te houden 
met je vrienden door 
bijvoorbeeld te chatten 
of bellen of Face 
Timen.
Tip 5: gewoon even 
rustig  op de i pad of 
computer een spelletje 
doen.
Tip 6: Dit is iets minder 
leuk voor sommige 
maar andere vinden dit 

Wat ik doe tijdens de lock-down
dan weer leuker en dat 
is je kast uitmesten en 
opruimen.
Tip 7: Met je gezin een 
gezelschapsspel spelen 
BV: Levensweg, cluedo, 
uno enzv.
Tip 8: Een tekening of 
brief voor je oma en 
opa maken en opsturen 
zij zullen daar heel blij 
mee zijn.
Tip 9: Als je een 
instrume nt speelt 
erop oefenen ( heel 
belangrijk).
Tip 10: Je kamer 
versieren met BV: Zelf 
geknutselde dingetjes, 
tekeningen, foto’s enzv.
Tip 11: Leren koken van 
je mama en papa :p.
Tip 12: Bloementjes 
bestellen en ze ergens 
zetten zodat je huis 
super lekker gaat 
ruiken.
Tip 13: Deze tip vind 
ikzelf heel leuk, je 
schoolspullen pimpen!!!
Tip 14: Je bucketlijstje 
maken (een 
bucketlijstje is een 
lijstje met dingen die je 
graag nog wilt doen).

Dat waren mijn tips.
Ik hoop dat jullie ze 
een beetje kunnen 
gebruiken.

© Lisa

Familie

In de stad waarin 
iedereen rijmt hoor 
je overal leuke en 
belachelijke versjes.
Elk woord komt uit 
iedereens mond ,maar 
rijmpje werd nooit 
gezegd .
Ze zeiden  meestal iets 
van:gisteren was ik aan 
het spelen toen moest 
ik mijn koekje delen .
of zoiets als: “Ravelijn 
zegt in de maneschijn.”
Dus, waar het op neer 
komt, is dat “rijmpje” 
nooit wordt gezegd 
en dat ze rijmpjes 
vertellen die nergens 
op slaan. 

Familie is het beste dat 
er is.
Andere dingen staan 
lager dan familie. Maar 
nu kunnen niet meer 
bij elkaar. IRRITANT 
CORONAVIRUS! Liefde 
zit zeker in de familie. 

Het eenzame rijmpje
O ja  ben bijna 
vergeten dat er zelfs 
een V.i.P.-plek is waar 
alle gebruikten woorden 
naar binnen mogen 
gaan.
En ... Rijmpje moet dan 
buiten wachten op zijn 
enige vriend namelijk 
lief.
een paar dagen later 
gebeurde het, iemand in 
de stad zij rijmpje.
die avond mocht 
rijmpje ook mee 
feesten met zijn 
vrienden nu toch en lief 
was nu nog liever.

© Nadia

Iedereen is echt niet 
blij met het corona-
virus. En als we terug 
naar elkaar mogen dan 
houden we een groot 
feest.

© Lou



vrije teksten

Er waren eens twee 
jongens, zij heetten 
Tamar en Wolf.
Ze waren de beste 
jongens van de 
school, maar op en 
dag waren ze  alleen 
op straat.
Ze wouden een 
slaapfeestje houden, 
maar er kwam een 
man naar hen toe.
De man zei: “Ik heb 
overal naar jullie 
gezocht.” Ze kende 
den man niet.n
Tamar en Wolf 
geloofden de man 
niet. Toen kreeg 
Tamar een bericht 
binnen
van het nieuws. Ze 
zeiden dat er iemand 
100 mensen heeft 
vermoord en die man
leek op de foto die 
erbij stond. Toen 
nam de man een mes. 
Tamar riep: “RENNEN!” 
en zij renden weg.
De man was veel 
sneller en greep 
hen. Ze schreeuwden 
“HELP HELP!”
Maar niemand kwam? 
De man zei in een 
vreemde taal: “Ik zal 
jullie nooit vrijlaten.”
De jongens gaven 
niet zomaar op, 
ze wachten totdat  
zeeen kans kregen 

om te ontsnappen.
“Nu is het onze kans,” 
zei Tamar, “NU!” en 
ze renden voor hun 
leven!
Ze gingen 
rechtstreeks naar de 
politie en vertelden 
dat er een man 
achter hen aan zat.  
“Die ene van het 
nieuws” De politie 
vroeg waar hij heen is  
gegaan en ze gingen 
die kant op. De politie 
belde versterking op.  
De jongens  konden 
eindelijk weer
naar huis en gingen 
meteen naar bed. De 
volgende ochtend 
toen Tamar klaar  
was om naar
Wolf te gaan, zette 
mama de tv aan 
en Tamar hoorde 
het nieuws. Hij ging 
haastte zich om te 
kijken en zag  de man 
die hen had  gepakt  
in de  gevangenis 
zitten. De  mevrouw 
van het nieuws zei: 
“Dit komt
allemaal door Tamar 
en Wolf.” Tamar 
was heel trots.  Hij 
schreuwde het uit: 
“JOEPIE!” Ze waren 
weer veilig.
© Tamar

De superjongens
Hallo, ik ben Loos.
Ik lust graag framboos. 
Gisteren ging ik naar een café.
Oh, wat moest ik veel naar het wc.
Ik heb een ice tea besteld.
Dat had ik aan de ober verteld.
Een paar uur later gingen we terug naar huis.
Mama deed de deur open en o nee, daar zat 
een muis.
Mama sprong op de zetel. 
Vlak voor de ketel. 
Papa pakte de muis 
en gooide hem uit het huis.
Toen moest ik naar bed.
Dat was geen pret.
Morgen ben ik Rik 
en oh, wat lust ik dan graag perzik ...
© Wolf

Hallo, ik heet Loos

Op een dag werd de winkel beroofd door 4 
gangsters, genaamd Nando, Wolf, Lena en Rosa 
Mae. Ze hadden allemaal een superkracht. Nando 
kon vliegen, Wolf was supersterk, 
Lena was supersnel en Rosa Mae 
was superlenig. Toen ze de 
volgende dag een winkel 
gingen beroven werd 
lena gepakt. Ze kon 
niet meer weglopen. 
Ze riep naar de 
anderen: “Ga 
weg! Anders 
worden jullie 
ook gepakt.” De 
anderen gingen 
meteen weg. Ze 
gingen naar hun 
clubhuis onder 
de grond. Ze 
bedachten een 
plan om Lena 
te bevrijden. 
Rosa Mae ging de 
bewakers afleiden. 
Dan konden Nando 
en Wolf naar binnen 
glippen. Als ze 
binnen waren sloeg 
Wolf de celdeur 
in en konden ze 
ontsnappen. Rosa 
Mae was al terug in het 
clubhuis en ze leefden nog lang 
en gelukkig. 

© Nando

De gangsters



vrije teksten

Mooi

Uren lang luisteren naar wat

Zalig

Interessant

Eerlijk

Klinkt

© Lars

Opnieuw een actieve dag achter de rug. Deze 
was zelfs net nog iets actiever dan afgelopen 
zondag. Eerst ben ik naar Boutersem gefi-
etst, zo'n 37,8km. Enkele kilometers meer dan 
voorzien door omleidingen. Daar aangekomen 
ben ik een stukje terug gefietst richting Bier-
beek om een geocache-route te doen van een 
7 kilometer. Tot hier toe ging alles best goed. 
Dan moest ik natuurlijk die kilometers terugfi-
etsen en weer was er een opleiding. Hah.. Ach 
ja, dat hoor er natuurlijk bij. 's Morgens kreeg 
ik wel al de idee om even paashaas te gaan 
spelen bij mijn broer in Wilsele. Ik moest er 
toch zo bijna langs rijden. Hmmm, ik zag het 
toch al wat minder zitten nu ik weer naar huis 
moest fietsen en stilaan de typische pijnen 
voelde als je het niet gewoon bent om zoveel 
kilometers te fietsen. Ja, dat zadel begon 
aardig pijn te doen. Maar als goede peter wou 
ik Joren toch echt wel een Pasen bezorgen. Ik 
begon dus onderweg een plan te beramen. En 
dan was mijn water op. Dus van zodra ik kon 
ben ik dan naar de winkel gegaan. Dat was 

in Kessel-Lo. Ik kocht er naast een fles wa-
ter om mijn camel-bag opnieuw te vullen ook 
enkele zakjes paaseieren. Ziezo en nu moet ik 
de een covid-19-veilige paashaas gaan spelen. 
Mijn plannetje, ik leg de eitjes mooi voor de 
deur van mijn broer zonder dat ze me daarbin-
nen zien of horen. Hun ramen stonden open. 
Doemme, nog een extra moeilijkheid. Oef, een 
minuutje later was ik weer op weg. Nu moest 
ik ze natuurlijk nog laten weten dat er iets 
lag. Het is nog te warm, dus de eitjes mogen 
niet smelten. Dat zou zonde zijn. Of iemand 
anders zou ze kunnen wegroven. Dat zou ik 
wel niet vriendelijk vinden. Komaan broer, wat 
is dat nu. Ik bel u al drie keer en ge neemt 
niet op. Dan Maureen, maar bellen. Meent ge 
dit! Ook zij neemt niet op en nu ben ik alweer 
bijna bij de vaart van Leuven. Goed, ik ga 
toch terugfietsen en dan wordt het nen hit 'n 
ride. Terwijl toch nog een paar keer proberen 
te bellen. Neen, ze nemen daar dus echt niet 
op. Goed, dan moet ik even gewoon doen en 
voorbijfietsen zoals al die andere mensen hier 
doen. Hehe, ik ben voorbij hun huis. Nu gaan 
aanbellen en dan snel terug de fiets op. Ooh, 
dan moet ik hem wel in de andere richting 
zetten, zo fiets ik alweer in de goede richting. 
Ik ga nooit op tijd weg zijn als ik ga bellen. 
Daarvoor zijn ze altijd veel te snel aan de 
deur. Ach ja, dan roep ik maar gewoon iets 
naar wie de deur open doet. Ik bel en spurt 
naar mijn fiets. Tegen dat ik aan op mijn fiets 
zit zie ik Wouter de deur al openen. "Vrolijk 
Pasen" roep ik terwijl hij verbaasd kijkt hoe 
die eitjes daar komen en probeert te zien wie 
dat gedaan zou kunnen hebben. Opdracht ges-
laagd en nu naar huis. Na nog een dik uur fiet-
sen kom ik dan eindelijk weer in Hofstade aan. 
Tijd voor frieten. Gelukkig is de frituur hier 
maar gewoon om de hoek. Tijdens het wachten 
krijg ik telefoon van mijn petekind. Het was 
het waard. Nu ga ik genieten van mijn frieten 
dan snel douchen en dan gewoon lekker lui in 
de zetel ploffen en netflixen. Aah maar wacht, 
de directrice heeft een bericht gestuurd dat 
dringend lijkt. Goed, voor het netflixen dan 
toch maar eerst nog even smartschool open 
doen.
© Simon

Een heerlijke fietstocht



vrije teksten

Annemieke heeft een schildpad gekregen.
Haar kleine nichtje komt op bezoek en staat 
vol bewondering naar het dier te kijken.
Plots zegt ze: “Annemieke,haal je dat deksel 
er eens af, dan kan ik hem aaien.
© Carlos

Moppentap
• Wat was was voordat was gewassen was?

• Voordat was gewassen was, was was ongewas-
sen was.

• Jeukt jouw jeukende neus net zoals mijn jeu-
kende neus jeukt?

• Niet nietende nietjes nieten niet in een niet niet-
en de nietmachine.

•Een roofoverval is een val waarbij een rover 
voorover valt,  lukt nu zo’n overval, dan heeft de 
rover er veel voorover om voorover te vallen.

• Vissende vissers die vissen naar vissen en vis-
sende vissers die vangen vaak bot. De vis waar 
de vissende vissers naar vissen, vind vissende 
vissers vervelend en rot.

• Pittige pepers plukte pittige peperplukker puk.
Zeven scheve neven bleven even zweven.

Tongbrekers

Mijn leven in de toekomst
skieen.
Toen moesten ze 
vechten met ski's aan.
Het was heel leuk om 
te filmen. Met drones 
en een kraan met een 
camera op het einde 
en ook leuk om te 
zien.
Maar het was heel 
moeilijk voor de gelu-
idsmannen die de hele 
tijd moesten ren-
nen en tegelijkertijd 
moesten letten op het 
geluid. Daar hebben 
wij dus een helikopter 
gebruikt.
De geluidsmensen zat-
en op de helicopter.
© Kobi

Hallo, ik ben Kobi, ik 
ben 21 jaar oud en 
mijn job is regisseur.
Ik reis veel naar 
andere landen voor 
films. ik zal jullie het 
verhaal vertellen in 
de bergen van Zwit-
serland.
De film die wij aan het 
maken waren, was de 
30ste film van James 
Bond. 
Wij waren de eerste 
scène aan het filmen. 
James Bond moest 
skieen maar in het 
midden van het skieen 
werd hij beschoten 
door slechterikken. 
maar de slechteriken 
waren ook aan het 

Soms voel ik mij een 
blad. Een blad van een 
boom. Ik doorsta moe-
ilijke tijden. een beetje 
alsof er wint op mij 
afkomt. Ik moet dan 
proberen aan mijn tak 
te blijven hangen. Soms 
is dat gemakkelijker 
dan een ander moment. 
Er zijn bladeren die 
opvallender zijn dan 
mij.  Dan vraag ik mij af 
waarom er meer beest-
jes op hun blad zijn dan 

Een blad op dat van mij. Soms 
vergeten die beestjes 
dat ik fragiel ben. En 
dat mijn blad ook uit 
elkaar kan vallen. Het 
gevoel dat je van je 
tak naar beneden wilt 
dwarrelen is pijnlijk. 
Gelukkig weet ik dat er 
meer dan 100 anderen 
bladeren rond mij zijn. 
Dan voel ik mij geluk-
kig. Dan voel ik mij 
minder alleen. Wij als 
bladeren moeten tegen 
een stootje kunnen. 

© Roos



un jour imaginaire

Je me lève à 10h30 et je me 
brosse les dents. Je m'habille 
et je déjeune. Après je 
regarde la télé et j'achète 
des bijoux pour Instagram 
(@jewellerybylilaa) Ensuite 
je vais prendre le goûter et 
je parle au téléphone avec 
mes copine jusqu’à l’heure 
du repas .Le soir je regarde 
modern family avec ma mère 
et ma soeur en mangeant un 
dessert. Et après on va se 
coucher.

© Lila

Je me lève a 8 heures. Je me 
lave et je m’habille. 
Je mets une  jupe  rouge, un 
T-shirt  et des sandales.
Je mange une tartine et je 
bois du thé. A 10h je fais du 
shopping. J’ achète beaucoup: 
des robes, des jupes, des 
t-shirts, un pantalon et des 
bijoux. Je vais à la maison a 
16h. 
Je regarde la télé. Nous 
mangeons des frites. Je vais 
dormir a 21h.

© Lilou

Je me réveille à 7h du 
matin. Ensuite, j'enlève mes 
vêtements, je me lave et je 
m'habille. Puis je rencontre 
des amis. À 15h, nous avons 
pris rendez-vous dans le 
parc. 
Après, je pars pour un cours 
de cirque.
Je rentre chez moi à 18h et 
nous mangeons. Après le 
dîner, je joue des jeux sur 
l'ordinateur et je m'endors.

© Mees
Je me lève à 8 heures. Après 
le petit- déjeuner je vais 
prendre une douche. 
Je me lave bien et vite. Je 
brosse mes dents.
Je m’habille. Je mets un 
pantalon noir avec un t-shirt 
rouge.
D’abord je passe chez mes 
grands-parents et puis je 
rencontre mes amis.
Nous allons au parc 
d’attraction.                     
Nous avons beaucoup de 
plaisir. 
Après je dors très bien. 

© Nouamane

Je me lève à 8h30, je mets 
mon maillot de bain et je me 
plonge dans ma piscine. Puis, 
je prends le petit-déjeuner. 
Chaque jour, j'ai un autre 
petit-déjeuner. Aujourd'hui 
ce sont des crêpes avec une 
salade aux fruits. Après le 
petit-déjeuner, je me lave, 
je m'habille et je me prépare 
pour la journée. Ensuite vers 
10h, il sonne, c'est mon amie. 
Nous allons faire du shopping 
et après, nous allons manger 
au Burger King. Nous faisons 
encore un peu de shopping. 
Après, nous passons encore 
le Starbucks. Et finalement à 
18h, nous allons à la maison. 
A la maison, je mange des 
pâtes, je lis un livre et je 
vais dormir à 21h. 

 Winke

Stel je voor: De coronacrisis is voorbij! Hoe zou jouw ideale vakantiedag er dan uitzien? 
Hier al een paar ideetjes in het Frans! Begrijp jij alles?

Un jour imaginaire (een ingebeelde dag)



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? Er zitten 2 werkjes tussen die 
eenzelfde schilderij uitbeelden!

De antwoorden vind je op onderaan de laatste pagina.

Tussen kunst en quarantaine



tussen kunst en quarantaine

Liv: Meisje met de parel - Johannes Vermeer
Nisrine: Compositie met groot rood vlak, geel, zwart, grijs en blauw – Piet Mondriaan 
Onno: De levensboom - Gustav Klimt
Jens: Horizontal Camel - Louise Cunningham
Alex en Max: Mona Lisa – Leonardo Da Vinci 
Myrthe: Veld met klaprozen bij Argenteuil – Claude Monet 


