
Oudste gamer en YouTuber

Gamen is niet alleen 
voor kinderen, dat 
bewijst Hamako Mori. 
   p.2
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De scholen mogen va-
naf, vandaag, maandag 
18 mei weer open en 
mogen het 1ste, 2de en 
het 6de weer naar hun 
klas.
Sommige kinderen 
gaan nog steeds naar 
school omdat ze thuis 
misschien niet kunnen 
werken of ze kunnen 
geen vragen stellen of 
ze hebben geen scher-

Little Richard 
(Amerikaanse zanger) 
is overleden. Hij werd 
87 jaar en is gestorven 
aan kanker. Zijn 
populairste nummer 
was “Tutti Frutti”. Hij 
was heel belangrijk 
voor de muziekstijl 
“rock & roll”, piano 
spelen kon hij ook heel 
goed. De zangers Prince 
en Michael Jackson 

keken hard naar hem 
op.

© Lili

Little Richard overleden

men om ergens
op te bellen met hun 
meester of juffrouw.

© Yasmine.v

Scholen openen poorten



actualiteit

Vorige week is er een 
jong oehoe uit zijn 
nest gevallen. 

Vorige week kregen 
de verzorgers van 
het natuurcentrum in 
Outs-Bergen een jonge 
oehoe binnen.  De 
uil is van 15 m naar 

Giga groot YouTube- en 
game-nieuws uit Japan.
Want Hamako Mori 
is met har 90 jaar 
de oudste gamer en 
YouTuber ter wereld. 
Ze gamet al 40 jaar en 
streamt haar video's 
op YouTube. Ze heeft 
100 video's op haar 
kanaal en ze heeft bijna 

De politie van de 
stad Logrono heeft 
een grappige foto op 
twitter gezet van een 
man die was gaan 
wandelen met zijn 
goudvis. 
In Spanje is er een 
strengere lockdown. Je 
mag er enkel buiten om 
te gaan winkelen en te 
gaan werken.  Ook mag 
je met je huisdier gaan 
wandelen.

Een man wou buiten 
gaan wandelen en 
had het idee om met 
zijn goudvis te gaan 
wandelen.
Hij werd tegengehouden 
door de politie en kreeg 
een boete. Zo zijn de 
man en zijn goudvis 
beroemd geworden op 
twitter.

© Roos 

De Duitse competitie 
voetbal (Bundesliga) 
gaat weer van start. 
Duitse aanpak
In België moeten 
we helaas nog lang 
wachten.
Hoe komt het dat 
Duitsland corona al 
onder controle lijkt te 
hebben?
Experts zeggen dat 
het grote verschil is 
dat Duitsland vanaf 
het begin het virus 
echt wou uitroeien, 
terwijl wij in België 
en Nederland vooral 
proberen het virus 
niet te snel te laten 
verspreiden.
In Duitsland waren 
de maatregelen dus 
al vanaf het begin 

Bij Brussels Airlines 
gaan 1000 mensen hun 
job verliezen door een 
gevolg van de Corona 
crisis.
Deze 1000 mensen zu-
llen ontslagen worden 
omdat we, sinds de 
crisis bezig is, niet 
meer over de grens 
mogen. Dit wil zeg-
gen dat we niet meer 
mogen reizen, en al 
zeker niet meer met 

200.000 abonnees.

Mori: Ik zag kinderen 
gamen en wou dat 
graag ook doen. Nu 
heeft ze een record van 
de oudste gamer ooit.

© Carlos - Maurice

Hamako (90) gamet en 
streamt het vliegtuig. Voor vele 

vliegtuigmaatschappijen 
is dit een ramp want er 
zullen ook vliegtuigen 
verdwijnen,en dus is er 
minder personeel nodig. 
Voor Brussels Airlines 
is dit de grootste ramp 
want deze is de groot-
ste vliegtuigmaatschap-
pij van België.

© Lou

1000 jobs op de helling

veel strenger.  Er 
waren boetes van 
wel 25000 euro als 
mensen zich niet aan 
de regels hielden.  Er 
werden ook veel meer 
testen gedaan zodat 

je onmiddellijk in 
quarantaine moest als 
je positief testte.
Voor de voetballers 
hun seizoen terug 
mogen verder zetten, 
moeten ze allemaal in 

quarantaine en worden 
ze heel regelmatig 
getest.
Als er tijdens de 
competitie nu toch 
iemand ziek wordt, kan 
het zijn dat een hele 
ploeg in quarantaine 
moet!
Wij kijken er alvast 
naar uit om Witsel, T. 
Hazard en Raman terug 
te zien spelen.

Quiz
Op https://sporza.be/
nl/2020/05/11/quiz-ben-
jij-klaar-voor-de-her-
vatting-van-de-bunde-
sliga~1589210148806/ 
vind je een quiz om te 
kijken wat jij weet over 
de bundesliga.

© Wolf

Duitse voetbalcompetitie start weer op

Jonge oehoe valt uit zijn 
nest 

beneden gevallen, maar 
heeft het overleefd 
en is in goede handen 
gekomen. Fietsers 
hadden hem gevonden 
en binnengebracht . Ze 
hebben het jong veilig 
teruggebracht bij zijn 
mama om zo veilig op 
te groeien.

© Lars

Op wandel met goudvis



actualiteit

Burgemeester gaat 
bungeejumpen uit 
blijheid!
Soepelere 
maatregelen
In Nieuw-Zeeland 
worden de maatregelen 
minder streng.
De afgelopen dagen 
zijn er geen nieuwe 

besmettingen 
bijgekomen in dit 
land, dus gaat bijna 
alles weer open: 
scholen, restaurants, 
speeltuinen, 
sportclubs,...

Hoe werd dit gevierd?
De burgemeester van 
de stad Queenstown 

in Nieuw-Zeeland is 
erg blij dat bijna alles 
weer open kan. Hij is 
zelfs zo blij dat hij een 
stunt ging doen om 
dit te vieren. Hij ging 
bungeejumpen. 
Hij werd vastgemaakt 
aan een elastisch touw 
dat aan een hoge brug 
vast zat en sprong 
naar beneden. De 
burgemeester raakte 

net niet het water! De 
brug was 43 meter 
hoog!

Doel
Hij probeerde met 
deze stunt ook weer 
meer toeristen aan te 
trekken.

© Julia

Kom bunjeejumpen!

Wolven August en 
Noëlla hebben welpjes 
gekregen.
Welpjes
Wolvenkenners hebben 
Noëlla op camera 
gezien. Noëlla zag 

Wolven in België hebben welpjes
er heel slank uit wat 
dus betekend dat ze 
bevallen is. Hoeveel 
welpjes ze precies 
heeft gekregen is 
nog onduidelijk. 
Wolvenkenners hopen 
dat de welpjes in rust 
kunnen opgroeien. Ze 

kunnen de welpjes niet 
zien omdat ze te klein 
zijn. ze zitten onder 
de grond of onder een 
omgevallen boom of in 
een struik samen met 
de mama die hen warm 
houdt.
Gevaar

De kleintjes lopen 
nog wel gevaar want 
ze kunnen nog ziek 
worden. Vos,marter en 
everzwijnen lusten wel 
baby wolfjes.

© Nando



vrije teksten

Op sterreweg 42 
woonde een jongen 
genaamd James. Hij 
zat op de zetel met 
zijn moeder naar de 
nieuwe serie van De 
Flash te kijken. James 
zag er moe uit en viel 
bijna in slaap. Zijn 
moeder zette de tv. 
uit. Ze zaten allebei, 
bijna in slaap. Toen 
zei zijn moeder: “Ik 
denk dat je naar bed 
moet gaan, voordat je 
in slaap valt.” James 
liep naar de trap alsof 
hij een oude man was. 
Toen hij op zijn kamer 
aankwam, plofte hij 
neer op zijn bed en 
viel onmiddellijk in 
slaap. Wanneer de 
klok middernacht 
sloeg, hoorde hij een 
gil. Hij werd wakker. 
De schreeuw was de 
luidste die hij ooit had 
gehoord. Hij rende naar 
beneden en zag zijn 
moeder op de grond.
Er zat een man achter 
hem die James niet zag 
toen hij binnenkwam. 
Plotseling zei de 
vreemde man: “Ze 
is dood.” James zag 
er doodsbang uit. 

Dan probeerde de 
vreemde man James 
te vermoorden. Maar 
toen hij zijn hand om 
zijn nek had,gooide 
James hem in de lucht 
en liet hem door de 
kamer vliegen en aan 
het eind liet hij de man 
door het raam gaan. 
James viel op de grond 
en wist niet wat er net 
was gebeurd. Hij dacht: 
"Ik heb gewoon iemand 
laten vliegen".
Hij ging in paniek naar 
zijn moeder. Hij begon 
te huilen. Hij zei geen 
woord. Plots beginnen 
er vreemde dingen 
uit zijn handen te 
komen. Het waren net 
duizenden lange dunne 
sjaals. Plots begon de 
hele kamer te vullen 
met de blauwe lange 
slierten. Toen gingen de 
lange blauwe strepen 
in zijn moeder. Zijn 
moeder kwam weer tot 
leven. “Mama,” vroeg 
James. “Ja,” zei zijn 
moeder. James had 
weer een glimlach op 
zijn gezicht.

© Kobi

James

Vriendschap is niet zomaar iets,
vriendschap is een geschenk

vriendschap is speciaal.

Vriendschap heeft een kracht,
die je verliest als je het niet onderhoud.

Vriendschap houdt mensen samen
zelfs al zijn ze boos op elkaar.

Vriendschap verdwijnt niet opeens
het blijft voor altijd.

Vriendschap is misschien wel het grootste 
geschenk dat je ooit hebt gekregen.

Vriendschap is prachtig
en liefdevol.

© Lili

VriendschapHet kind zonder 
benen
Er was een kind 
genaamd Lou.
Hij woont op de 
noordpool.
Het was dinsdag 19 
juni 2020 het was een 
warme dag. Het ijs 
was aan het smelten.
Er kwamen allemaal 
ijsberen van een 
plaats van allemaal 
ijsberen.
Ze namen Lou mee.

Alle ijsberen waren 
aan het smullen van 
Lou zijn benen.
Lou liet dit zich 
niet stoppen en hij 
leefde gewoon blij en 
gelukkig verder.
© Amani

De coronatijden

In deze tijden mis ik 
veel dingen, maar 
vooral mijn vrienden.
 Mijn vrienden 
betekenen alles voor 
mij! 
 Ze staan altijd klaar 
voor mij.
 Ik wil hen terugzien, 
maar het gaat niet… 
Het is zoals iets dat je 
wilt pakken, maar waar 
je net niet aan kan.  Ze 
zijn dichtbij, maar toch 
te ver weg...  
Ik babbel met mijn 
vrienden… virtueel… 
maar dat is niet 
hetzelfde.
In het echt knuffel je 
met elkaar, speel je 
met elkaar, ravot je 
met elkaar, high five je 
met elkaar, deel je een 
pakje chips, zit je naast 

elkaar in de zetel, 
dribbel je de bal door 
elkaars benen, deel je 
een tablet, maak je 
samen schoolwerk in de 
klas, ...
Virtueel kan er veel, 
maar zeker niet alles…
Soms hoor je elkaar 
niet omdat de 
microfoon kapot is.
Soms zijn je vrienden 
niet online of ben je 
zelf met iets anders 
bezig.
Sommigen kan je niet 
bellen omdat je geen 
telefoonnummer hebt 
van hen. 
Stomme coroNA!!! 
Maar na corona hou ik 
een groot feest met al 
mijn vrienden!

© Wolf



vrije teksten

Er waren eens een 
mama en een papa. De 
mama was een slecht 
mens. De mama lag 
in het ziekenhuis te 
bevallen. Het ene kind 
leek op de mama en de 
andere op 
de papa. Degene die op 
mama leek kreeg de 
naam Isabella en de-
gene die op papa leek
kreeg de naam Louisa. 
Toen de mama Louisa 
zag zei ze dat ze er 
lelijk 
uitzag. Maar de papa 
vond ze allebei mooi. 
Toen ze thuis kwamen 
ging de papa werken.
De mama pakte Louise 
en legde haar op de 
grond en liet Isabelle in 

het bedje
slapen. Toen de papa 
terugkwam van zijn 
werk, zag hij dat Louise 
op de grond lag en zei 
tegen de mama: Louise 
slaapt op de grond wie 
heeft dat gedaan! De 
mama zei: Ik heb dat 
gedaan, zij is lelijk, dus 
daarom doe ik het. De 
papa zei dat hij het niet 
leuk vond
en dat ze moest be-
loven dat ze dat nooit 
meer doet. (Een paar 
jaar later)
Louise en Isabella waren 
11 jaar en gingen naar 
school. Op school had 
Isabella slechte 
vriendinnen gevonden, 
maar Louise had nie-

mand. Op school schel-
de, peste en sloeg 
Isabella Louise met hulp 
haar vriendinnen . Lou-
ise zat vol met bloed. 
Ineens kwam er een 
meisje en zei tegen 
hen dat als ze niet snel 
stopte met pesten dat 
ze naar de directeur 
ging. Toen stopten ze 
met pesten en liepen 
weg.
Toen ze thuis waren 
pestten haar moeder 
en Isabella Louise en 
dwingde ze haar om 
alles te doen wat ze 
zeiden. Louise moest 
elke dag het huis 
kuisen tot ineens een 
ridder voor de deur 
verscheen. De ridder 

zei dat één van haar 
dochters de nieuwe 
prinses zou zijn en hij 
zei om het te weten 
wie de prinses wordt 
heb ik jullie
bloed nodig. Toen ze 
eindelijk na 15 minuten 
kwam zei ze dat Lou-
ise de nieuwe prinses 
wordt. Louise was super 
blij omdat ze weg wou 
gaan van haar slechte 
familie. 
Ze houden heel erg 
veel van haar nieuwe 
familie en ze leefden 
nog lang en gelukkig. 

© Yasmine

Het meisje dat werd gepest

Vogels, eigenlijk wil ik 
wel een vogel zijn. Zo 
hoog boven de grond 
vliegen, zonder dat 
je de aarde vervuilt. 
Sommige kunnen ook 
nog zwemmen en op 
het land! Dat moet 
toch fantastisch zijn? 
Ze moeten er niets 
voor betalen. Je hebt 
dan ook wel vijanden: 
katten, jagers, honden, 
… Stel je voor dat ik 
door mijn eigen kat 

word opgegeten. Maar 
ja, ze hebben het 
ook wel gemakkelijk 
om van hun vijand te 
ontsnappen. Bij ons 
als je gepest wordt op 
school bijvoorbeeld, 
dan kun je niet zomaar 
vluchten of wegvliegen, 
al zou je dat wel willen. 
Vogels hebben eigenlijk 
ook niet echt vrienden, 
of een vast huis waar 
ze altijd wonen. Wij als 
mensen hebben mees-

tal toch een vriend of 
vriendin, al voelt dat 
niet altijd zo. Wat er 
wel nog tof aan is een 
vogel te zijn, is dat je 
overal een grote of 
kleine boodschap kan 
doen als je moet. Als 
wij bijvoorbeeld in het 
Kruidvat naar de w.c. 
moeten, daar is geen 
w.c.. Wat doe je dan, 
als je heel dringend 
moet? Dat probleem 
hebben vogels niet.

Misschien wil ik toch 
gewoon mens blijven. 
Als vogel kun je niet 
echt nadenken, maar 
dan hoef je niet naar 
school! Ik twijfel toch 
nog een beetje. Maar 
ach, ik zou dat dan wil-
len doen voor één dag, 
niet voor altijd. Trou-
wens, het kan toch niet. 
Haaaa, en mens mag 
dromen, toch?

© Roos

Vogels, eigen wil ik wel een vogel zijn



vrije teksten

Het jaar 2020 is niet zomaar een jaar .
In een half jaar zijn er erg heftige dingen gebeurt.

Namelijk bosbranden,storm en corona .
hier leg ik het even uit

202,0 wat een jaar, jeetje mina o zo zwaar.
Het begon allemaal met die bosbrand wat een 

verhaal.
Australië in de rook terwijl er bij ons een storm 

op dook.
Stormen Kiara en Dennis, nu weten jullie wat het 

is, ja, we vlogen allemaal weg toen kregen we nog 
meer pech.

Covid 19 kwam daar en toen pas was werd het 
zwaar.

LOCKDOWN.
Ik ga naar Tomorrowland, o ja, we blijven thuis .

Ik ga naar buiten toe, o ja, ik blijf thuis.
BLIJF IN UW KOT .

Ja, het begon allemaal in Australia, alles in vuur 
en vlam, ie ja.

Ja, daar kwam storm Kiara, bomen vlogen in het 
rond, o ja .

Als laatste corona en toen de hele wereld op z'n 
kop, o ja.

Het is echt genoeg o ja, zo leuk uitgelegd, het is 
een moeilijk jaar .

Gaan met die banaan, 2021 wij komen eraan. 

© Nadia

2020 In de jaren ‘60 vormden 
supporters van muziek 
twee groepen. 
Je was voor The 
Beatles of voor The 
Rolling Stones.
Nu is er weer wat 
gekibbel. 
Paul McCartney van 
The Beatles zei dat zijn 
band beter was dan 
The Rolling Stones. 

Beatles vs. Stones
Mick Jagger van 
The Rolling Stones 
beantwoordde: “Wij 
bestaan tenminste 
nog!” Dat is niet echt 
fair. 
Twee leden van 
The Beatles zijn al 
gestorven.

© Kwint

Gelach van een mop,
gelach van gekietel,

gelach omdat je iets leuk vind,
gelach omdat je blij bent, 

gelach is vrolijk.
Van gelach wordt je blij.

Je lacht zonder reden,
gewoon… ‘t is leuk

om te lachen,
je ziet een ander lachen, 
je wordt dan niet boos,
je begint mee te lachen,
gewoon zonder reden.

Gelach is een virus,
dat mensen blij maakt.

© Lili

Gelach • Twee vliegen hebben ruzie. Zegt de ene tegen 
de andere: “Ik ga jou morgen doden. Zegt de 
andere: “Dat zal moelijk gaan, ik ben namelijk een 
ééndagsvlieg.”

• Wat is oranje en zie je niet?
Een mandarijn die verstoppertje speelt.

© Nando

Moppentap



vrije teksten

Altijd als Jolien (dat is 
mijn plus-mama) moet 
gaan werken of ergens 
naar toe moet gaan en 
papa is thuis noemen 
we dat een mannendag. 
Deze morgen moesten 
ik en papa om 07:30u 
opstaan en dat was 
toch wel een beetje 
vroeg voor ons. We 
gingen zijn auto naar de 
garage brengen, want 
zijn remmen waren aan 
een vervanging toe en 
door corona kon hij 
niet eerder al naar de 
garage gaan. 
Maar vandaag konden 
we eindelijk gaan. Na 
dertig minuten kwamen 
we bij de garage aan. 
Papa had zijn auto 
geparkeerd en moest 
nog even naar het loket 
en dan gingen we naar 
buiten.
Buiten keek papa op 
zijn gsm om te zoeken 
naar de dichtstbijzijnde 
Bird (dat is zo een 
elektrische step die 
je kan huren) om naar 
huis te gaan want we 
hadden geen ander 
vervoer. En er stond 
nog 10 km op de 
batterij en ik dacht dat 
het de afstand was dat 
we moesten wandelen 
om bij de Bird te 
komen. 

Dus dat was wel een 
beetje grappig.  Een 
paar minuten later 
waren we aangekomen 
bij de Bird en papa 
had handschoentjes 
bij, ik moest het stuur 
vasthouden dus kreeg 
ik de handschoentjes.                                                                                                                                  
                                                                  
Vandaag op mannendag 
hadden papa en ik 
afgesproken om te 
gaan skaten met mijn 
gepimpt skateboard 
(ik was toen super 
blij want ik hou van 
skaten). Papa had 
nieuwe kogellagers, 
nieuwe grip tape en 
wielen van 80a besteld 
(dat geeft de hardheid 
van de wielen aan op 
de durometer). 
Ze waren om 9uur 
aangekomen en ik 
moest eerst mijn 
actualiteit doen en 
vrije tekst waarmee 
ik nu bezig ben. Papa 
is terwijl ik de tekst 
schrijf eigenlijk de 
skateboarden aan het 
pimpen. Ik hoop dat 
corona snel voorbij 
is, want ik wil met 
vrienden kunnen skaten 
en eindelijk terug naar 
school.
                                                   
© Carlos

De mannendag

Matis en zijn moeder zijn opweg naar hun oma en 
opa.
Ze stoppen onderweg bij een tankstation.

Matis vraagt of hij iets te drinken mag kopen. 
Zijn moeder geeft hem een briefje van 5 euro en 
ze zegt: ik wil graag een fanta.

Matis gaat naar het winkeltje en wisselt het 
briefje van 5 euro in muntjes van 1 euro. 

Even later komt Matis terug van de 
drankautomaat met 2 cola’s, 1 fanta en 1 
chocomelk.

Zijn moeder vraagt waarom hij twee drankjes 
extra heeft gekocht. 

Waarop Matis antwoordt: Ik had twee cola’s 
gekocht omdat ik anders niet bij de fanta kon.

© Julia

• Er waren eens twee aardapellen in de keuken.

Vraagt de ene: “Waar ben je?”

Zegt die andere: “Ik zit in de puree!”

© Lars



onderzoeken

5) De boomslang: 
De boomslang jaagt op 
zijn prooi door een tak 
na te doen, de slang 
heeft achtergiftanden. 
Hij leeft in een deel van 
Afrika. Eerst dachten 
de mensen dat hij niet 
gevaarlijk was, maar 
in 1957 werd er een 
beet gemeld. Gelukkig 
overleefde de man het.

4) De Filipijnse 
cobra, deze cobra is 
de enige die dodelijk 
is. Ze kunnen 3 meter 
ver spugen. Door het 
gif kan je minder goed 
ademen en je krijgt 
buikpijn waardoor het 
dodelijk is.

Top 5 gevaarlijkste slangen

Tweederde van het 
oppervlak van de 
aarde is bedekt met 
zeeën en oceanen. 
De werelddelen en de 
eilanden maken dus 
maar éénderde uit van 

De eerste iphone werd 
op 9 december 2007 
gedeeld met de wereld. 
Veel mensen noemden 
het “iPhone 1 of iPhone 
2G” want 3G bestond 
toen nog niet.      
Hij was gemaakt uit 
plastic.

het totale oppervlak 
van onze planeet. 
Daarom noemen we de 
aarde vaak de blauwe 
planeet.

© Rosa Mae

De blauwe planeet

De eerste iPhone had 
verschillende touch-
screen-mogelijkheden, 
met een resolutie van 
480 x 320 pixels (163 
ppi).

© Kobi

De iPhone

3) De oosterse 
bruine slang, een kwart 
van 1 keer vergiftigt te 
worden door deze slang 
kan een volwassen 
persoon al doden. 

Hij is te vinden in de 
bewolkte gebieden van 
Australië. Ze reageren 
alleen op beweging 
en de jonge slangen 

kunnen al iemand 
doden.

2) De koningscobra, 
hij kan een olifant 
doden! 50 procent van 
de mensen die hij bijt 
sterven eraan.
 
1) De inland taipan, 
leeft in Australië, deze 
slang valt snel aan en 
kan 8 zeer giftige beten 
veroorzaken. 1 beet 
heeft ongeveer 8 ml 
gif en kan in 1 keer 100 
mensen doden.

© Maurice


