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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

Reporter Ainhoa neemt een  
kijkje in de kerk van Bovenkerk.
Hoe gaat het met de 
kerk, 
na de 
grote 
brand?
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Broers of     
    vrienden??  

IN  DEZE  KLAS 
LEREN  ZE 

DEBATTEREN

Winactie
voor 

de hele klas!

Ze maakten namelijk tientallen 
kerstkaarten voor de ouderen uit 
hun buurt. “Veel ouderen hebben 
niet zoveel vrienden of familie 
meer. Zij kunnen zich daardoor 
best eenzaam voelen. En dat vind 
ik erg. Ik hoop dat mijn kaarten 
deze mensen een beetje kunnen 
opvrolijken”, vertelt Billy (11).

WENSEN

Op de kaarten schrijven de  
kinderen lieve berichten en de 
beste wensen voor het nieuwe jaar. 
“De kerstdagen zijn mijn favoriete 
feestdagen. Dus ik vind het heel 
leuk om dit te mogen doen voor 
andere mensen”, legt Zuzia (11) 
graag uit. 

Binnenkort gaat de klas de kaarten 
zelf bij de ouderen in de brieven-
bus stoppen. “Als deze mensen 
mijn kaart op de tafel zetten en er 
een paar keer per dag vrolijk van 
worden, dan word ik dat ook”, 
eindigt Sanne (12). 

“Het is fijn 
om mensen blij  
te maken” 

Van rendieren tot kerstbomen en van sneeuwpoppen tot kerststerren. Deze groep 8  

van basisschool De Triangel was dit jaar al vroeg in de weer met het maken van 

kerstkaarten. En niet voor eigen familie of vrienden. Maar juist voor mensen die  

ze eigenlijk helemaal niet kennen.  

 
Moet vuurwerk  
verboden worden?
  Denk mee! 

REPORTER
op bezoek in de 
St.Urbanuskerk

 

H
oHoH

o

Yara

7

Wij maken kerstkaarten 
voor ouderen 
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PUZZELS EN RAADSELS
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De volgende editie 
ontvang je in  
maart 2023!
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Vragen of suggesties?
info@amstelkids.nl

  

In de laatste editie 
van Amstelkids, 
vroegen we je alle 
eikels en kastanjes 
te tellen. Het waren 
er in totaal 36. Had jij ze 
allemaal ontdekt? Aya uit groep 7 
van de Kindercampus King heeft 
ze allemaal gevonden en won 
daarmee een mooi leesboek! Van 
harte gefeliciteerd Aya! En veel 
leesplezier.

kids ! 

De lekkernij is:  

AANTAL IN DIT NUMMER:

k e r s t g r o e t 

RekenRAADSELTJE

Hoeveel  
eikels en  
kastanjes   
telde jij?

Hoeveel kerstbomen zie 
jij in deze editie van 
Amstelkids? Tel ze  
allemaal en maak kans op 
een mooie prijs.  
Stuur je antwoord op naar 
info@amstelkids.nl 
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CADEAU
KERSTBOOM 
SLEE
KERSTMAN
SNEEUW
DENNEBOOM
RENDIER

Zoek alle woorden in deze puzzel over de Kerst. 
Ontdek jij welke lekkernij er nog in de puzzel 
verstopt zit?

RAADSELS  
WAT IS GROEN 
EN VERSCHUILT ZICH 
ACHTER DE KERSTBOOM?

Wat vind je wel in december, maar niet  
in de andere maanden van het jaar? 

Hoe komt het dat de Kerstman nooit 
vooruitgaat?

W a t  e e t  d e  s n e e u w m a n 
o p  z i j n  b r o o d?

Wij wensen alle kinderen van  
Amstelveen en Ouderkerk aan de 
Amstel fijne kerstdagen en een 
super 2023! PAS OP MET VUURWERK  
en tot volgend jaar! 

Redactie Amstelkids 

Hey, rekenkampioen. Hoe snel  
ontdek jij wat er op het vraagteken 

moet staan?

Antwoord: Spionazie

Antwoord: Sneeuwvlokken

Antwoord: Hij roept altijd hohoho!

Antwoord:De letter D.

lachen,    gieren,       brullen!

Joanne

Marloes

Tommy

Machiel

003 AMSTELKIDS NR12 Gastles.indd   2 07/12/2022   07:41



DE JAN HEKMANSCHOOL 
leert debatteren 

De ochtend begon in alle rust.  
De leerlingen luisterden aandachtig 
naar juf Conny, die meteen een  
belangrijke vraag beantwoordde.  
Wat is een debat eigenlijk?  “Een 
debat is een discussie waarin je 
iemand probeert te overtuigen dat jij 
gelijk hebt. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
veel in de politiek. Het verschil met een 
discussie is dat je in een debat niet  
van je eigen standpunt afwijkt. Dus je 
verandert niet van mening, wat de 
ander ook zegt.”

Waarom het belangrijk is om goed te 
debatteren, kon een van de leerlingen 
uitleggen. “Als je iets voor elkaar wilt 
krijgen moet je heel overtuigend zijn. 
Zodat mensen ook écht geloven dat 
jouw idee het beste is.”

ARGUMENTEN BEDENKEN
De klas leerde dat het belangrijk is  
om goede argumenten te verzinnen. 
Waarom vind je iets belangrijk of 
waarom juist niet? Dit oefenden de 
kinderen met meerdere stellingen. 
Zoals: tijdens schooltijd mag er alleen 
water gedronken worden of  
dierentuinen moeten verboden worden. 
“Het is ook belangrijk om na te denken 
wat de ander zou kunnen vinden. 
Zodat je daar ook weer iets op terug 
zou kunnen zeggen”, vertelde de juf. 

NAAR DE JURY
En toen mocht de klas ook echt gaan 
debatteren. In een echt debat moet je 
een jury overtuigen van jouw verhaal. 
In de klas was de eigen juf, juf  
Maureen, de jury. De helft van de klas 
was het eens met de stelling en de 
andere kinderen waren het oneens.  
En bij iedere stelling was de vraag: 
wie was het meest overtuigend?

OVERTUIGEN
Een goed verhaal kan iemand  
overtuigen, maar juf Conny legde uit 
dat ook de manier waarop je staat en 
praat belangrijk is. “Een beetje naar 
beneden kijken met je handen in je 
zakken, dat maakt geen goede  
indruk”, zo vertelde ze. “Zo zul je de 
jury niet snel overtuigen.”

Aan het eind van de ochtend leerden 
de kinderen óók nog een betoog 
schrijven en presenteren. En wat dat 
is…lees je hier.

Groep 8 van de Jan Hekmanschool in Ouderkerk aan de 

Amstel had een bijzondere ochtend. De leerlingen  

leerden tijdens een gastles debatteren. Een manier  

van discussiëren. En ze mochten meteen aan de slag. 

WAT IS EEN  
BETOOG?
Een betoog is een verhaal 
waarin je een stelling probeert  
te verdedigen met argumenten.  
Een betoog kun je vertellen of 
voorlezen. Met je betoog  
probeer je iemand te overtuigen. 
Maar je gaat niet debatteren.  
In je betoog vertel of schrijf je 
wat je wilt en waarom je dat 
wilt.  Je geeft ook aan waarom 
het belangrijk is dat het gebeurt 
wat je wilt. Iemand die heel goed  
kan betogen is een vroegere 
minister-president van Amerika. 

Misschien ken je 
hem wel:  
Barack  
Obama. 

REPORTAGE GASTLES kids ! 

3

RAADSELS  
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DENK AAN EEN ANDER 

Iedere woensdag staan er, in  
de buurt van winkelcentrum 
Groenhof, honderden kratten vol 
met voedsel. Van pasta’s tot olie 
en van appels tot tomatenketchup. 
Op woensdagmiddag kunnen de 
mensen die hun boodschappen 
namelijk écht niet meer kunnen 
betalen bij de Voedselbank terecht 
voor een voedselpakket. Deze 
pakketten worden door vrijwilligers 
bij elkaar gezocht. “Bijna 400 
mensen, van wie 135 kinderen, 
krijgen elke week zo’n pakket bij 
ons”, legt een vrijwilliger uit. 

BELANGRIJK 
Het is voor deze mensen heel 
belangrijk dat deze organisatie 

bestaat. “Zonder dit pakket 
kunnen veel ouders niet genoeg 
eten kopen voor hun gezin.”  
De pakketten worden met hulp 
van inzamelingsacties, voedseldo-
naties en wat geld van de ge-
meente gevuld. “We zijn heel blij 
met alle donaties en alle kleine 
beetjes helpen!” 

GROENTEN EN FRUIT 
Toch is het moeilijk om de  
pakketten met genoeg groenten 
en fruit te vullen. “Producten met 
veel vitaminen zijn duur. Gek 
eigenlijk hè? En omdat groenten 
snel bederven, kunnen we ze 
geen week bewaren. Maar 
groenten en fruit zijn wel gezond 

en dus belangrijk; we moeten dit 
dus elke week vers kopen”, legt 
een van de dames uit. Maar de 
Voedselbank zelf heeft óók niet 
zoveel geld. En doet dan ook een 
oproep: “Het zou geweldig zijn 
als we meer groenten- en  
fruitdonaties krijgen.” Deze 
spullen mogen iedere woensdag-
ochtend tot 12:00 uur gedoneerd 
worden. Op de Landtong 2. 

TEKORT AAN  
          GROENTEN EN FRUIT  

Je hebt het vast al op het nieuws gehoord. Veel dingen,  
zoals gas en boodschappen, zijn een stuk duurder geworden. 
Daar hebben alle mensen last van. Maar vooral gezinnen die 
niet veel geld hebben, kunnen in de problemen komen. Omdat  
ze bijvoorbeeld hun eten niet meer kunnen betalen. Zij krijgen 
hulp van de Voedselbank. Maar vers fruit en groenten zij erg 
moeilijk te vinden. 

bij de Voedselbank

Let op! 
Niet alles soorten groente en fruit 
zijn geschikt om te doneren. Peren 
en bananen zijn snel bruin. Maar 
appels en sinaasappels kun je wat 
langer bewaren. Voorgesneden 
zakken groenten kun je maar heel 
kort bewaren. Maar prei, courget-
te, aubergine en champignons 
gaan veel langer mee. 

KO
M

 IN
 ACTIE!

Kom met je klas in actie  
en in de krant
Wil jij met je klas iets  
doen voor de Voedselbank? SUPER! 
Laat het Amstelkids weten en we plaatsen een mooi artikel van 
jullie actie in de volgende krant. O ja, het is natuurlijk leuk om 
het rond de kerstperiode te doen, maar ook in het nieuwe jaar 
moeten de pakketten gevuld worden.

Vrijwilligster

4
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VUURWERKVERBOD? kids ! 

VUURWERK ZOU VERBODEN  
       MOETEN WORDEN IN AMSTELVEEN

STELLING:

F E I T E N  over V U U R W E R K

In CHINA bestaat  
vuurwerk al sinds de 
10e EEUW. Daar werd  
het vooral gebruikt 
om boze geesten te  
verjagen. 

Wist je dat er bij jou in 
de buurt ook v u u r w e r k -

v r i j e z o n e s zijn? Dat zijn 
plekken waar er géén vuurwerk 

afgestoken mag worden. i n  d e  b u u r t      
     v a n  o u d e r e n w o n i n g e n  b i j v o o r b e e l d .

Deze keer gaat de stelling over vuurwerk. De één is er bang voor de ander vindt het prachtig. 
Toch gebeuren er best veel ongelukken met vuurwerk. Afgelopen jaar was er een  
vuurwerkverbod, maar zijn er in Nederland toch 190 kinderen gewond geraakt door  
vuurwerk. Dit jaar mogen we weer afsteken, maar is dat eigenlijk wel een goed idee?

Wist je dat je tot je  
twaalfde helemaal 
geen vuurwerk mag  
afsteken? Ook geen  
sterretjes!

In  Nederland  wordt 
vanaf  de  jaren ’70  pas 
vuurwerk  afgestoken.  

“Er ontstaan veel 
ongelukken door 
vuurwerk. Het lijkt 
me een beter idee om 
een vuurwerkshow te 
houden. Zodat er op 
een veilige manier 
toch naar knallen 
gekeken kan worden.”

“Ik zie veel  
kinderen spelen met 
vuurwerk en dat is 
gevaarlijk. Maar 
het zou wel leuk 
zijn als mensen  
die er verstand van 
hebben een  
vuurwerkshow  
organiseren.”

“Ik vind dat iedereen gewoon 
met vuurwerk oud en nieuw moet 
kunnen vieren. En dat je gewoon 

voorzichtig moet zijn.  
Je bent zelf verantwoordelijk 

voor wat er gebeurt.”

“Het is leuk om het jaar af te 

sluiten met knallen en lichten 

in de lucht. En om zo ook het 

nieuwe jaar te beginnen. Zonder 

dat is het maar saai. Het kan 

ook gevaarlijk zijn, maar als  

je voorzichtig doet dan is het 

niet zo gevaarlijk.” 

“Van knalvuurwerk 
hebben veel mensen en 
dieren last. Ik vind 
dat daar rekening mee 
gehouden moet worden. 
Veel mensen die gewond 
raken door vuurwerk, 
hebben het helemaal 
niet zelf afgestoken. 
Als je zo nodig  
vuurwerk moet afsteken, 

doe dat dan op een veilige plek waar  
niemand er last van heeft. De gemeente 
zou die plekken kunnen aanwijzen.”

“Ik vind dat  
vuurwerk niet 
verboden moet 
worden. Wat is  
er aan oud en 
nieuw zonder  
vuurwerk? Het 
maakt het juist 
leuk. Eén keer 
per jaar  
moet kunnen?!”

“Ik ben van  
mening dat er 
een gedeeltelijk 
vuurwerkverbod  
moet komen.  
Siervuurwerk vind 
ik wel kunnen. 

Maar groot vuurwerk 
kan erg schadelijk 
zijn. Dieren schrikken 
van de harde knallen 
en het vuurwerk  
kan mensen lelijk  
verwonden.”

WAT VIND JIJ?

ONEENS

ONEENS

ONEENS

EENS EENS
EENS &

ONEENS 

ONEENS 

Aurora

Yara

Jonathan Benthe

Elisabeth 

Hidde  

Loïs

We vinden het belangrijk 
dat kinderen hun mening 
kunnen geven. En daarom 
leggen we de kinderen 
van de kinderraad van 

Amstelveen iedere  
editie een lastige  

stelling voor. 

5
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LEKKER LEZEN & SCHRIJVEN

Misschien lees jij het liefst verscholen onder een kleedje. Of dicht tegen 
de verwarming aan. De kerstvakantie is de ideale tijd om lekker veel 
boeken te lezen. En even te voelen alsof je in een andere wereld bent. 
Kinderboekenschrijfster Selma Noort tipt daarom speciaal voor Amstelkids  
haar favoriete kinderboeken. Welk boek spreekt jou het meest aan?

NOORT
VAN 

SELMA
TIPS

DIT SCHREEF SELMA NOORT

1. EEN KLEINE KANS
MARJOLIJN HOF

“Dit boek gaat over het meisje Kiek. 
Haar vader is ver weg in een land 
waar oorlog is. Hij is dokter en wil 

mensen helpen. Eerst belt hij nog 
op om te zeggen dat alles goed 
met hem gaat. Maar dan horen 
Kiek en haar moeder heel lang 

niets meer van hem... en ze worden 
steeds ongeruster.”  

Meda’s ouders hebben geld 
nodig om de oude snoepfabriek 
van haar opa weer op te starten. 
Alleen zijn ze het recept van het 
beroemdste snoepje kwijt! Meda 
en haar vriendje Stephan gaan 
op zoek, maar ze zijn niet  
de enigen. Ze worden  
achtervolgd...

2. IK ZAL JE BEWAREN
JESKA VERSTEGEN

 “In dit boek staat een waar- 
gebeurd verhaal over een meisje van 

elf jaar dat probeert uit te vinden 
wat er tijdens de Tweede Wereld-

oorlog in haar familie is gebeurd.”

1

2

3. LENNOX EN DE GOUDEN SIKKEL
ZINDZI ZEVENBERGEN
“Lennox weet dat zijn vader zo nu en 
dan naar het Onzichtbare Ziekenhuis 
moet, maar waarom? Als hij op een dag 

de gelukshanger van zijn vader vindt, 
een gouden sikkeltje, besluit hij samen 

met zijn vriendinnetje Aya 
naar zijn vader in dat 
onzichtbare ziekenhuis te 
gaan zoeken.”

 

Selma is kinderboekenschrijfster 
en heeft ongeveer 200  
kinderboeken geschreven.  
Veel van haar boeken hebben 
een prijs gekregen en zijn 
vertaald. En een leuk weetje… 
voor haar laatste boeken heeft 
Selma zelf tekeningen gemaakt.

Weetje over 
       zwerfboeken

Silas komt uit de grote stad en 
gaat ver weg in een dorp in de 
heuvels en de bossen wonen. 
Daar komt hij op een ochtend 
een wolf tegen. Rinke, een meisje 
uit zijn klas komt daar achter. Zij 
gaat het donkere bos in met een 
fakkel om... ja, wat wil ze 
eigenlijk? Silas volgt haar spoor 
door de sneeuw. 

Silas en de wolfHet geheim van 

  de snoepfabriek 

WIST JE DAT ER IN AMSTELVEEN MEER DAN  
TWINTIG KINDERZWERFBOEKSTATIONS ZIJN? 

Dat zijn openbare boekenkastjes met kinder-
boeken. Deze boeken zijn gratis te lezen. 
Je herkent ze aan de stickers met Neem me 
mee! op de kaft. Heb je het boek uit dan 
breng je het weer terug naar een  
KinderzwerfboekStation. Zo kunnen alle  
kinderen lekker veel lezen! Mooi hè?

6

3
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REPORTERS

Reporter Ainhoa 
kreeg een kijkje 
in de kerk, die 
vanaf 1875 werd 
gebouwd. Tijdens 
haar bezoek was 
de kerk nog niet 
open en werd 
door bouwvakkers 
hard gewerkt om 
de kerk klaar te 
maken voor 
kerstavond. 

Hoe is de 
brand vier 
jaar geleden 
ontstaan? 
Edwin: “We 
denken dat  
dit in een  
elektriciteitskastje 
is gebeurd. 
Gelukkig was  
er niemand  
aanwezig en  
is er dus ook 
niemand  
gewond  
geraakt. Maar 
we waren 
allemaal erg 
van slag.” 

Hoe erg was 
de schade? 
“Heel erg. Het 
hele dak van de 

kerk is weggebrand. De 
beelden, het orgel, veel 
glas-in-lood. Alles was 
verwoest. Het duurde lang 
voordat de brandweer de 
brand onder controle kon 
krijgen. Dus het vuur kon 
zijn gang gaan.” 

Maar de toren is 
blijven staan, hoe  
kan dat? 
“Er is een brandweerman 
bij een deurtje gaan zitten 
tijdens de brand. Dit 
deurtje ging naar de toren. 
Zolang deze deur dicht 
bleef, kon de toren worden 
gered. En dat is gelukt. 
Maar de rest van de kerk 
moest wel opnieuw  
gebouwd worden. Dat 
heeft ontzettend veel  
geld gekost.”

Kon ‘ie dan niet beter 
gesloopt worden? 
“Dat wilden we natuurlijk 
niet. Maar het mocht ook 
niet. De kerk is een Rijks-
monument. Dat betekent 
dat we hem niet mochten 
slopen en we hem moesten 
gaan herstellen. Gelukkig 
maar, want nu hebben we 
na veel werk weer een 
prachtige kerk.” 

Was het een  
moeilijke klus?
“Best wel. De kerk is meer 
dan 120 jaar oud en we 
hadden van de architect, 
Pierre Cuypers, geen 
tekeningen. Dus wisten we 
niet precies hoe alles 
opgebouwd was. En 
vooral de gewelven (de 
bogen in de kerk) waar 
Cuypers bekend om was, 
waren moeilijk. Hoe 
moesten die precies lopen? 
En hoe maak je die?”

Is de kerk nu  
bijna klaar?
“Nou, er moet nog het 
nodige schilderwerk 
gebeuren. Daar zijn we 
vanwege natte muren nog 
wel even zoet mee. Maar 
we kunnen wel eindelijk, 
met iedereen die wil, kerst 
vieren. Dus deze kerst 
zitten we weer met een 
paar honderd mensen bij 
elkaar. Daar kijk ik echt 
naar uit.”

AMSTELKIDS REPORTER AINHOA (8) VAN DE WESTWIJZER INTERVIEWT  
                                                           EDWIN VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE URBANUS 

“Op kerstavond
  gaat de kerk in Bovenkerk 
eindelijk weer écht open!”

WIE WAS PIERRE 
CUYPERS? 

 

Je kent vast het Rijks- 
museum wel. Of het 
Centraal Station in 
Amsterdam. Deze 
bekende gebouwen zijn 
ontworpen door de 
Nederlandse architect 
Pierre Cuypers. Dit zijn 
wereldberoemde grote 
panden, maar Cuypers 
was vooral bekend door 
de bouw van kerken. Hij 
ontwierp meer dan 
honderd kerken, waar-
van er ongeveer zeventig 
werden gebouwd. Zo 
ook de Sint-Urbanuskerk 
in Bovenkerk.

kids ! 

7

Het was een zwarte dag voor Bovenkerk. Op zaterdag 15 september 2018 stond 
de Sint-Urbanuskerk, de bekende kerk van de wijk, in brand. De vlammen 
sloegen uit het dak. En een groot gedeelte van de kerk bleek na de brand 
verwoest. Nu, vier jaar later, is van die brand bijna niets meer te zien. 

EVEN VOORSTELLEN 
Naam: Edwin Barentsen 
Leeftijd: 62
Waar: Bovenkerk 
Lievelingseten: Indisch

Het Rijksmuseum
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GELOOF

Kerst(mis) is een typisch christelijk feest. Op Eerste kerstdag, 25 december,  
vieren de christenen in de westerse wereld de geboorte van Jezus. En daarom vieren is 
het feest. Mensen met een ander geloof, die dus niet in Jezus geloven, vieren vaak 
geen kerst of op hun eigen manier. 

Kerst wordt inmiddels niet altijd 
gekoppeld aan de geboorte van 
Jezus. Veel mensen vieren kerst 
vanwege cadeautjes, gezelligheid 
en een mooie kerstboom. En zij 
staan niet of nauwelijks stil bij de 
‘geboorte van Jezus’. En als je niet 
christelijk bent, dan kijk je sowieso 
anders naar Kerstmis. Maar hoe zit 
dat eigenlijk precies? Wat vieren 
de kinderen in jouw klas met 
een ander geloof?

Strenge moslims vieren eigenlijk geen 
Kerstmis. En ook zijn er rond 25 
december geen andere  
Islamitische feesten. Toch vieren jonge 
moslims vaak wel kerst. En soms 
zetten ze zelfs een kerstboom op. 
Omdat ze al zo lang in Nederland 
wonen en dat hier gebruikelijk is. En 
omdat ze het gewoon heel gezellig 
vinden. Toch heeft de Islam feesten 
die ergens wel een beetje op  
Kerstmis lijken.  
Het Suikerfeest 
bijvoorbeeld. Op die 
dag komen moslims 
ook samen met vrienden 
en familie om 
lekker te eten 
en er een leuke 
dag van te 
maken. 

Ook joden vieren over het algemeen 
geen Kerstmis, maar in de maand 
december vieren zij wel het lichtfeest 
of Chanoeka. De datum van dit 
lichtfeest verandert trouwens wel elk 
jaar. Omdat joden een andere 
kalender volgen. Dit feest duurt  
acht dagen. En op een speciale  
kandelaar of Chanoekia wordt elke 
dag een kaarsje gebrand tot ze alle 
acht branden. Ook komt tijdens  
Chanoeka de familie bij elkaar en 
krijgen de kinderen cadeautjes. En 
dat heeft dan wel weer iets van het 
bekende kerstfeest weg. 

In Amstelveen wonen veel 
kinderen uit India. De meeste 
Indiërs zijn hindoe. Zij 
geloven niet in Jezus, maar 
veel jonge hindoestanen 
vieren vanwege de gezellig-
heid wel kerst. Dit heeft dan 
niets met het geloof te 
maken, maar gaat om het 
samenzijn. Het grootste feest 
dat de hindoestanen vieren 
is Divali: het lichtfeest. Het 
feest wordt gevierd in 
oktober of november.  
Iedereen viert het, jong en oud, man en vrouw, rijk 
en arm. Mensen zijn gekleurd gekleed. En de vele lichtjes 
verjagen de boze gedachtes en geesten. Ook bij dit feest 
zoeken families elkaar op en wordt er lekker gegeten. 
Zoals we dat ook van Kerstmis kennen.

Boeddhisten geloven niet in één god. 
Maar het boeddhisme is wel een 
geloof. Of ze noemen het ook 
wel een manier van leven. Ook 
boeddhisten vieren over het 
algemeen geen Kerstmis. Wel hebben zij de 
Wesak, dat is een feest dat een beetje op kerst 
lijkt. Dan wordt de geboorte en dood van  
Boeddha herdacht. Wesak kun je op allerlei 
manieren vieren. Vaak bezoek je een tempel of 

klooster voor een serieuze  
plechtigheid. Ook wordt er tijdens 

Wesak gedacht aan  
anderen. De mensen geven 
iets aan de kloosterbewoners. 

Zoals bijvoorbeeld geld, bloemen, een kaarsje of 
wierook. Het is bovendien een dag voor goede 
daden. En dat lijkt wel weer een beetje op het 
bekende ‘kerstgevoel’. 

I s l a m

J O D E N D O M

H i n d o e ï s m e  

B o e d d h i s m e  

K o r t o m ;  niet bij iedereen  
wordt de komende weken  
thuis kerst gevierd. Maar  
in ieder geloof zitten wel  
bijzonder mooie feestdagen.

8

!niet  alle  kinderen  op  jouw  school 

                                                                                   
vieren Kerst!

Soms vieren ze het op    
    hun eigen manier
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Daan is de oudste broer van 
vier kleine broers en zussen. 
Het kan bij hem thuis daarom 
behoorlijk druk zijn. En als je 
autisme hebt, zoals Daan, dan 
heb je soms wat meer rust 
nodig. Maar met kleine  
kinderen in huis is een rustige 
plek vinden eigenlijk  
onmogelijk. “In de woonkamer 
is er altijd veel geluid.  
Dat is weleens lastig.”

Maicah woont met zijn vader 
en moeder in een groot huis 
met ruime tuin in Nes aan de 
Amstel. Hij heeft geen broers 
of zussen. “Bij mij thuis kan het 
best heel stil zijn en soms ook 
wel een beetje saai”, zo vertelt 
Maicah zelf. “Ik zit op  
De Cirkel in Amstelveen en het 
is soms best ver om vanaf mijn 
huis naar vrienden van school 
te gaan.”

RUST EN GEZELLIGHEID
Simpel gezegd heeft Daan de 
rust nodig, die in het huis van 
Maicah vaak is. Daarom is  
het gezin van Maicah  
Buurtgezin geworden. Dat 
betekent dat je als gezin graag 
kinderen en ouders helpt, die 

het thuis even wat lastiger 
hebben. Inmiddels gaat Daan, 
sinds anderhalf jaar, iedere 
maand een dagje naar Nes 
aan de Amstel. “Het was eerst 
even wennen, omdat je elkaar 
niet kent. Maar Maicah en ik 
klikten eigenlijk meteen. En 
ook met zijn ouders heb ik het 
heel gezellig. En hier kom ik 
echt even tot rust”, vertelt 
Daan. 

De jongens spelen buiten, 
gamen, bouwen aan de hut of 
springen op de trampoline.  
“Ik heb er echt een heel goede 
vriend bij”, vertelt Maicah. 
“Daar ben ik blij om.” De 
jongens hebben inmiddels ook 
al een paar keer bij elkaar 
gelogeerd en een filmavond 
gehouden. 

Daan: “Ik kan mij voorstellen 
dat kinderen het misschien een 
beetje spannend vinden om 
voor de eerste keer even bij 
een ander gezin te komen. 
Maar je woont er niet hè?  
Je gaat er gewoon chillen en 
je kunt er dus ook, zoals ik, 
nieuwe vrienden maken.”

Ook beide ouders zijn blij dat 
het zo klikt tussen de jongens 
en dat de gezinnen elkaar 
kunnen helpen. “Maar de 
heren mogen best een beetje 
minder gamen”, zeggen ze 
lachend. 

Zou jij ook  
weleens ergens 
tot rust willen 
komen? Of een kind  
uit de buurt willen helpen?  
Kijk dan eens op  
buurtgezinnen.nl

IN DE BUURT 

Sommige kinderen hebben 
meer rust nodig dan  
anderen. Omdat zij  

bijvoorbeeld een heel vol 
hoofd hebben, met veel  
gedachtes. Of omdat het 

thuis even lastig is. Maar 
soms kun je die  

rustige plek in je eigen 
huis eventjes niet vinden. 
Ook Daan (13) had hier last 
van. Daarom gaat hij zo nu 
en dan naar het gezin van 
Maicah (12). En inmiddels 
zijn de twee jongens dikke 

vrienden. 

kids ! 

9

Maicah:
 “Daan is een soort BONUSBROER geworden” 

Daan

De hut van Daan     
 & Maicah

Maicah
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Voordat Kian op karate zat, kon hij zich wel eens 
onzeker voelen. “Ik werd vroeger gepest. En 
daarom wilde ik mij leren verdedigen. Door op 
karate te gaan voelde ik mij veel sterker”, legt 
Kian uit. De sport komt oorspronkelijk uit Japan. 
En iemand die de sport karate beoefent noem je 
een karateka.

Bij karate heb je verschillende soorten gekleurde 
banden. En iedere kleur band zegt iets over hoe 
goed jij al in karate bent. Kian heeft nu de gele 
band en traint om de oranje band te kunnen 
krijgen. Als je verandert van kleur band, dan zie 
je dat je steeds beter wordt. 

VERSCHILLEND
Tijdens deze sport leer je allerlei verschillende 
oefeningen. “We doen bijvoorbeeld ook buik- 
spieroefeningen. Zodat je buikspieren sterk zijn, 
waardoor je een klap op je buik kunt opvangen.”

Hoewel veel kinderen uit de buurt op hockey of 
voetbal zitten, zou Kian het iedereen aanraden 
om op karate te gaan. “Het is altijd gezellig. We 
doen vaak leuke oefeningen. En je gaat je er 
zekerder door voelen, net als ik.” 

ABCD

FHI

SPORT & VERSCHILLEN  

10

JASMIN & DAVID HEBBEN EEN EI-
GEN YOUTUBE-KANAAL

Deze kinderen uit groep 8 maakten kerstkaarten voor  
ouderen. Daar lees je alles over in het artikel op de  
voorpagina. Ontdek jij de tien verschillen tussen deze foto’s? 
Omcirkel ze allemaal! 

 KIAN 
 zit op  karate    

 ZOEK DE 10 
VERSCHILLEN!  

 
K E R S T
     TIP

Anderhalf jaar 

geleden begon Kian 

(11) met karate. En 

daar heeft hij geen 

spijt van. “Veel 

kinderen die ik ken 

zitten op kickboksen. 

Daar leer je echt 

vechten. Maar bij 

karate leer je jezelf 

verdedigen. Dat past 

veel meer bij mij”, 

vertelt hij.

Aurora van basisschool De Horizon zit in de  
kinderraad en is gek op lezen. En leest eigenlijk elke 

dag. Ze deelt dan ook graag één van haar favoriete 
boeken met Amstelkids. 
“Let it snow is een kerstboek. Dit boek geeft me 
een kalm en fijn gevoel. Ik lees dit boek elk jaar rond 
kerst en ik krijg er niet genoeg van! Dus ik zou het 

iedereen aanraden.” 

Dank voor je feestelijke tip Aurora! 

van Aurora
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DOE MEE & WIN! 

Ja, je leest het goed. Als jij meedoet aan deze acties… dan 
maak je kans om een prijs voor iemand anders te winnen. Op de 
redactie van Amstelkids denken wij namelijk dat het winnen 
voor een ander jou ook een héél goed gevoel kan geven. Zeker 
tijdens Kerstmis.

Kerstcadeautjes van 

win een prijs 

WIE GUN JIJ DIT MOOIE BOEKENPAKKET?
Is jouw beste vriend gek op lezen? Heeft jouw nichtje iets vervelends  
meegemaakt en wil je haar graag opvrolijken? Of wil je je buurjongen  
graag laten zien dat je blij met hem bent? Doe dan mee en verras 
iemand met dit mooie cadeaupakket! 

 
 

WIN een uitje voor je hele klas!
PANNENKOEKEN ETEN BIJ STADSCAFEÉ DE PANNENKOEK 

Wat is jouw favoriete pannenkoek? Met stroop, poedersuiker of spek? Om het jaar 2023 
goed en feestelijk met je klas te beginnen, kun jij voor je hele groep een heerlijke prijs 
winnen. Je kunt namelijk, als je wint, met je hele klas pannenkoeken gaan eten.

voor iemand anders  

                                               
of voor je hele klas

WAT MOET JE DOEN?
Vertel kort wie je bent, op welke school je zit en  
waarom je deze boeken graag aan iemand cadeau 
doet. Natuurlijk zijn we ook benieuwd wie die gelukkige 
winnaar zal zijn. Stuur dit naar info@amstelkids.nl  
met als onderwerp: boekenpakket voor…
De mooiste e-mail wint dit mooi gevulde boekenpakket. 

DEZE BOEKEN ZITTEN  
IN HET BOEKENPAKKET:
•   Gameboek Schaduwkraai
 Spion, magiër of strijder, wie ben jij?
•  Kwie kwie kwie kwie kwie 
 Een boek vol vogelverhalen
•  Terra Ultima 
 De ontdekking van een onbekend continent
• Toen het oorlog was 
 1914 - 1918

Ter  
waarde van bijna 
€100!

Als jij het juiste antwoord weet op onder-
staande prijsvraag (en uitgekozen wordt 
door de redactie van Amstelkids) mag je 
met je klas heerlijk gaan genieten van verse 
pannenkoeken. 
En waarschijnlijk doe je jouw juf of meester 
hier ook een groot plezier mee. 

DE PRIJSVRAAG:

 

Hoeveel kilogram meel  
gebruikt stadscafé  
De Pannenkoek per jaar 
om alle pannenkoeken  
te bakken?

Wil jij een gokje 
wagen?  
Of denk je het antwoord te weten? Stuur jouw 
antwoord dan naar info@amstelkids.nl.  
Het antwoord dat het meest dichtbij komt, wint 
deze smakelijke prijs. Vergeet niet te  
vermelden voor welke klas je meedoet.  Succes! 

kids ! 
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