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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

“Kinderen die moeite hebben 
met lezen, lezen namelijk 
makkelijker voor aan een 

REPORTERS
op bezoek op het 
POLITIEBUREAU

Kim slaat boeven in de 
boeien, maar houdt ook erg 
van TikTok. Ze vertelt de  
reporters Bo Sara en Noah er 
alles over.

Wie was 
Anton 

de Lange?

MONTESSORISCHOOL DE LINDE HEEFT
EEN HOND OP SCHOOL!

WOEZEL HELPT MET LEZEN

9

11

12

10

12

 ZOEK 
DE VERSCHILLEN!

Jayden wil óók 
met kinderen 
kunnen spelen

Sinds kort kunnen 
leerlingen van  
Montessorischool De 
Linde knuffelen met 
hond Woezel. Woezel is 
de hond van juf Eva, 
de directeur van de 
school. De viervoeter 
zit vooral in het  
kantoor van juf Eva  
en helpt daar kinderen 
met lezen. 

GROEP 7B VAN  

DE CIRKEL 

organiseert zelf 

een ‘YES DAY’.

Een dag dat 

alles mag!

DOE MEE!
Wie wordt de 

Superjuffie of 
SuperMees van 

dit jaar? 

1

hond. Daar worden kinderen rustig 
van”, vertelt juf Eva. Sarah (6), 
Lexiany (12) en Selim (11) zijn nu 
al gek op Woezel. “Als ik hem mag 
voorlezen en aaien geeft me dat 
een blij gevoel”, vertelt Sarah. 
Woezel is nog een jonge hond en 
moet nog veel leren, maar hij heeft 
het nu al ontzettend naar zijn zin 
op de school. 

ALLERGISCH

Woezel is een zachte en lieve 
hond. Maar kinderen die toch een 
beetje bang zijn voor honden, 
hoeven natuurlijk niet in de buurt 

van hem te komen. Daarom blijft hij 
veel op het kantoor van juf Eva. 
Woezel is trouwens hypoallergeen.
Dat betekent dat kinderen met een 
allergie voor honden hier bij 
Woezel geen last van hebben. 

Grappig weetje! De conciërge 
en een juf van de school zijn de 
baasjes van de honden Floyd en 
Trijntje. Dat zijn de broer en zus 
van Woezel. Woezel speelt dus 
ook nog regelmatig met zijn eigen 
familie, want ook Trijntje is meerdere 
dagen per week op school om 
kinderen te helpen met lezen.

5
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PUZZELEN EN RAADSELS

TEL 
ALLE 
VLINDERS! 

WOORDZOEKER
ZOEK DE WOORDEN EN STREEP ZE WEG! 
Ontdek jij welk woord er nog meer  

tussen de letters staat?

VAKANTIE   
LUI  
VRIENDEN

VERTEL JOUW 
VERHAAL IN 
AMSTELKIDS!
Lijkt het jou leuk om 
in Amstelkids te 
staan? Alleen of met 
je klas? Laat het ons 
weten! We komen graag 
op bezoek. Stuur een 
e-mail naar 

info@amstelkids.nl 
en vertel waarom jij 
in de krant zou  
willen. Juffen en 
meesters…ook jullie 
mogen natuurlijk 
mailen!

REACTIE 
 LEZER

SALVATORE

Colofon
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Heb jij de vlinders in 
deze editie van Amstelkids 

al gezien? Tel alle  
vlinders, stuur jouw  
antwoord op naar  

info@amstelkids.nl en maak 
kans op een boekenbon  

van €15,-
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 Welke zin  
ontdek jij in 
deze rebus?

V = SM         P=J    -N                T=D                  - K  

Amstelkids wordt gedrukt op volledig recycled papier. Onze drukkerij 
(Veldhuis Media in Raalte) gebruikt uitsluitend inkten waarin bij de 

fabricage plantaardige olie is verwerkt. Bij het drukproces wordt geen 
schadelijke IPA (isoprophyl alcohol) toegepast en gebruik gemaakt van 

drukplaten die worden geproduceerd zonder zware chemische processen.

In de vorige editie van Amstelkids 
stond op de voorpagina een foto van 
Kick en Luca. Zij mochten na lange 
tijd eindelijk weer naar judoles. 
En dus stond er deze tekst: ‘Eindelijk 
mogen de jongens weer écht judoën’. 
Maar hey, dacht Naima van Montesso-
rischool De Linde, toen ze dat bericht 
las. “Niet alleen jongens zitten op judo, 
ook meiden judoën.” Ze stuurde daarom 
meteen een e-mail naar Amstelkids.  
En hoewel wij met dit artikel natuurlijk 

ook de meiden bedoelden, maar het 

artikel over Kick en Luca ging… toch een 

plaatsje voor Naima (met haar  

judoleraar) in deze editie! 

kids ! 

HET WOORD IS:

ANTWOORD:

    V=G   
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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

“Het is een soort van buiten”, zegt 

Kick (10) van de Michiel de  

Ruyterschool. “Er is genoeg frisse 

lucht en dus mag het!”. Ouders 

brengen de kinderen met de auto 

helemaal naar de bovenste ver- 

dieping van de parkeergarage en 

daar ligt een grote judomat. Daar 

wordt volop gesport door allerlei 

kinderen die normaal altijd binnen 

judolessen krijgen. 

BIJZONDERE PLEK

Lange tijd kregen de jongens online 

judoles, maar dat komt volgens hen 

niet in de buurt van normale lessen. 

Kick: “Het is eigenlijk best bijzonder 

om in een parkeergarage les te 

krijgen. Mijn voeten kunnen wel 

eens koud worden, maar verder is 

het niet vervelend.”

De jongens genieten van deze 

manier van sporten. Ze vinden het 

fijn als alles weer gewoon open-

gaat. “Maar tot die tijd is dit een 

top oplossing!” 

BIJZONDER 
INTERVIEW 
op testlocatie

Hoe is het om corona- 

testen af te nemen?  

Reporters Isis en Dex kregen 

een kijkje achter de schermen 

bij de test- en priklocatie in de 

RAI. Ze stelden medewerker 

Robert allerlei belangrijke 

vragen.    

Wat vind 
jij?

Wie was 
Anton 

de Lange?

“We mogen gelukkig weer!” 

Judo in een parkeerg
arage 

Luca en Kick zijn er blij mee!

9
10

7
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12

 WIN 
EEN KLASSENUITJE!

Elleen & Sylvan 
woonden al over de  
hele wereld

Eindelijk mogen de jongens w
eer écht judoën. “Onlineless

en zijn leuk, 

maar dit is veel beter”, zeg
t Luca (10), van basisschool

 Piet Hein. 

De lessen worden sinds kort 
niet in een zaal gegeven maa

r, vanwege 

corona, in de parkeergarage 
op het Stadshart. 

Moeten kinderen 

ieder jaar  

verplicht een week 

online onderwijs 

volgen?

EEN BIJZONDERE GAST 

IN GROEP 8

De burgemeester op 

digitaal bezoek 

5
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RAADSELS 
WAAROM GAAT EEN 
BOOM NIET NAAR 
SCHOOL?

ROSA geeft haar 
VADER een 
rapport.

“Wat! Zo’n 
slecht rapport 
heb ik nog nooit 
gezien!” brult 
haar vader  
woedend.
“Maar dat  

rapport is niet 
van mij,”  

antwoordt ze, 
“het is er een 
van jou dat ik 

op zolder  
gevonden heb.”

WELK DIER 
KAN HOGER 
SPRINGEN 
DAN DE 

EIFFELTOREN?

HOE KUN JE 1000 MAKEN DOOR ALLEEN 
OP TE TELLEN MET ACHT ACHTEN?

Antwoord: Hij snapt er 
geen hout van! 

Antwoord: De man is kaal.

Antwoord: Elk 
dier, want de 

Eiffeltoren kan 
niet springen!

    Antwoord: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
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In een democratisch land, zoals Nederland
, heeft het volk het voor het 

zeggen. Daarom mogen volwassenen stemmen.

  

In de vorige editie van Amstelkids zochten jullie mas-
saal naar alle bloemknoppen. Deze stonden verspreid door 
de hele krant. Het waren er wel 80 (!).  Feline won met 
het tellen van deze bloemknoppen een boekenbon!
Van harte gefeliciteerd Féline! Tel jij deze editie ook 
mee?

AAN ALLE KINDEREN

Een bijzondere brief 

van de burgemeesters

    aan alle kind
eren uit de buurt

Hoi allemaal, 

Het schooljaar zit er alweer bijna op. Ook afgelopen jaar was een gek jaar. Jullie begonnen 
het schooljaar in de klas. Het was weer bijna gewoon. Maar in het najaar werden opnieuw 
veel mensen ziek door corona. Iedereen moest thuisblijven. 

Voor jullie betekende het niet naar school, maar vanuit huis op je laptop of computer de lessen 
volgen. Jullie waren het al een beetje gewend, maar gezellig is het natuurlijk niet. En behalve 

niet naar school konden jullie niet sporten, niet naar muziekles, niet naar partijtjes of 
andere gezellige dingen doen. En misschien had een aantal van jullie wel iemand met 
corona in de familie. Of heb je zelf corona gehad.

Wat wij heel jammer vonden is dat de leerlingen uit de groepen 8 niet naar open 
dagen konden om te kijken naar welke middelbare school ze het liefste willen.  
Wij kunnen ons voorstellen dat het niet altijd een leuke tijd was, maar jullie hebben 
het  fantastisch gedaan. 

Wij schrijven deze brief om jullie te vertellen dat wij trots zijn op jullie en jullie juffen 
en meesters. Jullie hebben allemaal erg je best gedaan om bij te blijven. 

Gelukkig zijn sinds februari de scholen weer open. Waren jullie blij om 
elkaar en de juf of meester weer te zien? Vast. 

Hopelijk is corona nu echt snel voorbij en wordt volgend 
jaar weer een normaal schooljaar. We wensen jullie 
allemaal een fijne zomervakantie en de kinderen die 
volgend jaar naar de brugklas gaan, heel veel succes op 
jullie nieuwe school.

Groeten van,

Burgemeester Tjapko Poppens
 van Amstelveen en burgemeester 
Joyce Langenacke van Ouder-Amstel  

                   

STUUR EEN BRIEF TERUG!

We zijn trots 
op jullie. En op 

jullie juffen 
en meesters! 

kids ! 

3

Wil je met je klas een brief terugsturen? 
Dat kan! Stuur hem naar info@amstelkids.nl en de 
redactie zorgt ervoor dat jullie brief bij de 
juiste burgemeester terecht komt. 
En wie weet krijgen jullie er ook eentje terug. 

 
In de vorige editie van Amstelkids zochten jullie massaal naar alle  
bloemknoppen. Deze stonden verspreid door de hele krant. Het waren er 
wel 80 (!).  Feline won met het tellen van deze bloemknoppen een  
boekenbon! Van harte gefeliciteerd Féline!  
Tel jij deze editie ook alle vlinders?

TELLEN MAAR!

RAADSELS 
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LEKKER LEZEN

Iedere editie van Amstelkids lees je over de allerleukste  
boeken van het moment. Deze keer is het woord aan Janneke  
Schotveld. Zij is de schrijfster van de bekende boekenserie SuperJuffie. 
Wist je dat er inmiddels al negen verschillende Superjuffies zijn 
verschenen? Speciaal voor Amstelkids zet Janneke haar favoriete 
kinderboeken op een rij.

Ella is 8 jaar en zit in groep 5 
van De Pioniers. Ella houdt 
van gym, dieren, denken en 
natuurlijk lezen. Ze leest dan 
ook elke avond, voordat ze 
gaat slapen, in een boek of in 
de Donald Duck. 

TIPS

De 10-jarige Laura van de Roelof Venema School, is gek 
op lezen. Ze neemt graag al haar boeken mee op  
vakantie. En dit zijn twee van haar favorieten. 

DE WEERWOLFBENDE
PAUL VAN LOON 
“De boeken van de 
Dolfje Weerwolfje-serie 
zijn één van mijn 
allereerste boeken die FO

TO
: K

EK
E 

KE
U

LE
N

A
A

R

veel 
Lees 
Extra

Janneke 
Schotveld
Schrijfster 

van de bekende 

boekenserie 

Superjuffie

1. BETHANY EN HET BEEST 8+
JACK MEGGITT-PHILLIPS
“De 511-jarige Peregrinus Pincet 
heeft een heerlijk leven: hij is steen-
rijk, heeft een huis vol mooie spullen 
en hij heeft een drankje waardoor 
hij altijd jong en knap blijft. Dat 
drankje krijgt hij van een beest dat 
bij hem op zolder leeft, in ruil voor 
iets te eten. Deze keer vraagt het 
beest om een kind. Dus gaat  
Peregrinus bij het plaatselijke 
weeshuis op zoek naar een stom 
kind: Bethany. Een heerlijk, origineel 
en vooral ook heel grappig boek!”

2.DE GEEST EN HET MEISJE 9+
LUCY STRANGE 
“De twaalfjarige lady Agatha wordt 
uit haar huis verbannen door haar 
wrede neef Clarence. Van een luxe 
leven in een landhuis moet ze 
ineens gaan wennen aan een leven 
in een vervallen hutje, bij een 
vreemde man die zegt haar vader 
te zijn. Hoe zit dat? Dit is een 
perfect boek voor een regenachtige 
zomervakantiemiddag, met een 
dekentje op de bank. Ik kon het niet 
wegleggen voor ik het uit had. Ik 
hou van alle boeken van Lucy 
Strange en ook deze is weer héél 
spannend.” 

4. DE SERIE TIJGERLEZEN! 
“Ken je de boeken van de serie 
Tijgerlezen al? Dat zijn grappige 
en spannende boeken voor 
kinderen van 5 tot 9 jaar (maar 
ik lees ze ook nog graag). De 
boeken hebben veel tekeningen. 
Ik schreef er ook twee: Rotkat en 

Zepie. Over een zwerfkat met een gouden 
hart en over een jongen die in de was- 
machine van zijn vaders wasserette kruipt 
en in een andere wereld terecht komt. Maar 
ook Bob Popcorn, Hoe ik een detective 
werd, Hoe beroof je een bank en Miss 
Eenhoorn zijn allemaal Tijgerlezen boeken.”

3. PAS OP VOOR DE FLUISTER-
VAAR! 7+ MIRJAM MOUS
“Op een dag wordt er zomaar een zeer 
zeldzame vogel bij Daniëlle bezorgd, of 
ze er even op wil passen. De fluistervaar 
is een prachtige vogel, maar hij is 
gevaarlijk: het ministerie van Volksge-
zondheid wil voorkomen dat de fluister-
vaars zich nog kunnen vermenigvuldigen 
en daarom moet deze gevangen blijven. 
Ook moeten mensen anderhalve meter 
afstand houden, zodat ze niet door hem 
beïnvloed kunnen worden. Dat wist 
Danielle allemaal niet, en het dier kletst 

zich dan ook al snel vrij. Er 
volgt een spannend, vrolijk en 
grappig avontuur, aanrader!”

 

1

2

DE BOEKBESPREKING van Laura

DE ONGELOOFLIJKE RAVI RAVIOLI 
JOZUA DOUGLAS
“Het boek gaat over de president van Costa Banana. Hij is 
in de ban van een hypnotiseur. Totdat zijn dochter ontdekt 
dat er iets niet pluis is… Een leuk en pakkend boek met 
mooie plaatjes. Ik zat er helemaal in.”

WAAROM JE EIGEN SCHETEN  
SOMS NIET ZO ERG STINKEN!

ESTHER WALRAVEN
“Wat een grappig boek! Het is interessant en 
het zit vol onvoorspelbare weetjes. Dit boek 

heeft een heleboel grapjes, zodat het nog 
leuker wordt om te lezen. Ik kon mijn lachen 
niet inhouden! Je leert allerlei dingen over je  

lichaam, heel leuk!” 

4

4

3
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REPORTERS

Wilde je als kind al bij 
de politie? 
“Nee, ik wilde altijd 
dierenarts worden. Maar 
daar moest je ontzettend 
lang voor studeren. Dat 
wilde ik niet. Ik wilde ook 
graag buiten werken en 
spannende dingen doen. 
Daarom koos ik voor de 
politie. En daar werk ik 
alweer 14 jaar.” 

Wat is er leuk aan 
politieagente zijn?
“Je weet nooit wat er op 
een dag gaat gebeuren. 
Van boeven vangen tot 
moeilijke gesprekken.  
En van ongelukken tot 
diefstal. Elke dag is anders. 
En mensen helpen, vind ik 
het leukste dat er is.”

Wat bedoel je met 
moeilijke gesprekken? 
“Als politieagent moet je 
soms aan mensen vertellen 
dat er iets ergs is gebeurd 
met een familielid. Dat zijn 
altijd moeilijke momenten. 
En zeker tijdens corona. 
Die mensen kunnen enorm 
verdrietig zijn. Dan wil ik 
ze troosten, maar ik mag 
nu niemand knuffelen. Dat 
vind ik wel lastig.”

Je zit ook veel op 
TikTok, waarom?
“Allereerst omdat ik het 
heel leuk vind. Maar ook 
om aan jongeren te laten 
zien wat we bij de politie 
doen en hoe leuk het is.  
En we gebruiken TikTok en 
Instagram ook om  

bepaalde dingen op te 
lossen en te praten over 
bijvoorbeeld cyberpesten. 
Dus het is ook nog nuttig.” 

Ben je wel eens bang? 
“Nee, eigenlijk niet.  
Sowieso ga je altijd met 
z’n tweeën op pad. Er is 
dus altijd een collega bij 
me. Ik vind sommige 
dingen weleens spannend.  
Bijvoorbeeld als het heel 
donker is. Maar daar krijg 
ik juist energie van. We 
zijn natuurlijk ook goed 
beschermd. Eng vind ik het 
nooit. ”  

Wat voor bescherming 
draag je allemaal?
“Ik draag altijd een wapen-
stok bij me, pepperspray, 

een vuurwapen en hand-
boeien. Maar aan mijn 
riem zitten nog veel meer 
handige dingen, zoals 
bijvoorbeeld een zaklamp. 
Maar gelukkig gebruik ik 
de meeste spullen vrijwel 
nooit.”

Heb je wel eens  
geschoten? 
“Gelukkig niet. En dat wil ik 
graag zo houden! We 
proberen geweld namelijk 
vooral tegen te gaan en 
komen met praten altijd 
heel ver.”

Als je één ding moet 
kiezen, wat vind je dat 
het leukst om te doen 
als agente?
“Lastig… maar ik denk 

lesgeven aan kinderen. 
We gaan regelmatig langs 
op scholen om te vertellen 
over ons werk en dat vind ik 
toch wel ontzettend leuk!” 

Volg Kim ook op TikTok 
via @politieamsterdam en 
op       politie_kim_vd_weij.  
Kim vertelt dat Instagram 
voor veel kinderen ook een 
fijne manier is om contact te 
leggen.

Wil jij ook  
een Amstelkids  
Reporter worden? 
Met je broer, zus of een 
klasgenoot? Laat het de 
redactie weten! 
Meld je aan via  
info@amstelkids.nl of 
www.amstelkids.nl

Amstelkids Reporters Bo Sara en Noah interviewen politieagente Kim

EVEN VOORSTELLEN 
Naam: Kim
Leeftijd: 32
Sport: Kickboksen
Huisdier: Vogel Punky
Hobby’s:TikTok

De politie niet 
zomaar met 

zwaailichten en 
sirene mag rijden? 
Dat gebeurt alleen bij 

spoedgevallen.

ALLE SPULLEN DIE 
EEN AGENT BIJ ZICH 

DRAAGT SAMEN 
RUIM

8 KILO WEGEN?

Een agent ook een 
DEURKLEM BIJ ZICH 

DRAAGT? Die maken ze 
vast aan de deur als 

ze ergens naar 
binnen moeten. Zo 
kan de deur niet 
dichtvallen.

 

Wist je dat… 

BOEVEN VANGEN & TIKTOK 
Politieagente Kim doet het allebei

kids ! 

5

Bo Sara en Noah (9) 
van basisschool Het 
Kofschip zijn niet 
alleen broer en zus, 
maar ook de  
Amstelkids Reporters 
van deze editie. Ze 
moesten zich om die 
reden melden op het 
politiebureau van  
Amstelveen. Daar  
mochten ze namelijk 
politieagente Kim 
het hemd van het 
lijf vragen!
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STELLING VOOR DE KINDERRAAD 

Wat vind jij van 

graffiti?

Dag Kinderburgemeester Elina! Hallo?

ÉÉN LEGALE GRAFFITIPLEK IN AMSTELVEEN IS GENOEG

Wat vond 
je het 
leukst om 
te doen? 
“Het was niet 
per se leuk, 
maar wel 
bijzonder. Ik 
mocht tijdens 

dodenherdenking een gedicht 
voordragen. Dat vond ik indruk-
wekkend. En ik mocht een keer 
een lintje doorknippen. Dat 
vond ik heel leuk.”

Waarom is een kinder-
burgemeester belangrijk? 
“Volwassenen denken vaak in 
wat er niet kan. Zij denken 
meteen aan geld. Kinderen 
komen eerst met ideeën en 
kijken daarna naar geld. Zo 
blijken sommige ideeën soms 
best te kunnen.”

Wat hoop je dat de  
nieuwe kinderraad en 
kinderburgemeester  
gaan bereiken?
“Het lijkt me mooi als deze 
kinderen verder gaan met onze 
ideeën over speeltuinen en 

cultuur. We willen dat het voor 
alle kinderen mogelijk is om 
muziekles te volgen en naar de 
speeltuin te gaan.”

Welke tip geef je de  
volgende kinder- 
burgemeester?
“Wees vooral creatief, dat 
verzin je de beste plannen!” 

Dank voor je inzet 
Elina! 
Wie de nieuwe kinder- 
burgemeester van Amstelveen 
wordt, dat wordt eind juni  
bekendgemaakt. 

Wist je dat er in  
Amstelveen maar één plek 
is waar je legaal  
graffiti mag spuiten.  
Dat betekent dat het 
alleen op die ene plaats 
NIET verboden is om 
kunstwerken te spuiten. 
Op alle andere plekken 
in de buurt is het dus 
verboden.

Je vindt die ene speciale muur in 
de straat Praam in Waardhuizen. 
Hij ligt tussen het basketbalveld en 
de speeltuin in. De redactie van 
Amstelkids vraagt zich af, is één 
muur in Amstelveen wel  
genoeg om graffiti te spuiten? 
Er zijn veel mensen die graffiti mooi 
vinden, maar er zijn ook genoeg 
mensen die dat niet vinden… 

Een jaar lang is 

Elina kinderburgemeester 

van Amstelveen geweest. 

Het was een bijzonder 

periode. Elina gaat naar 

groep 8 en geeft het  

stokje door aan een nieuwe 

kinderburgemeester.  

We zijn benieuwd wat Elina 

van haar rol vond. 

“Nee dat is 
niet genoeg. 
Iedereen spuit 
elke keer zijn 
tekening er 
overheen. Dat 
is zonde. 

En sommige mensen moeten best 
ver reizen om naar deze plek 
te komen.”

“Stel je voor: je 
woont aan de andere 
kant van Amstelveen. 
Dan moet je heel ver 
reizen. Dat lijkt mij 
niet fijn.”

“Ik weet niet 
precies hoe 
groot deze 
plek is… Maar 
als het een 
beetje een 

grote plek is, vind ik één 
muur wel genoeg.”

“Ik denk 
dat je 
twee  
plekken 
moet  
maken. 
Na een 

maand moeten deze muren 
schoongemaakt worden, 
zodat er weer nieuwe 
tekeningen op gemaakt 
kunnen worden. Zo kun 
je toch een paar weken 
van de kunstwerken  
genieten.”

NEE

NEE

JA

NEE

Ala

Elke

Alisa

Arie

11 jaar

10 jaar

10 jaar

12 jaar

Iedere Amstelkids leggen we de kinderraad een stelling voor. 
De stelling van deze keer: 

WAT VIND JIJ?

6

Denk mee 
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DEZE KLAS GAAT JUMPEN !
In de vorige editie plaatsten we een artikel over trampolinespringen. 
Lezers konden meedoen met een winactie. Waarbij ze een uur lang 
jumpen voor de hele klas konden winnen bij Fun Center Amstelveen. 
Groep 5/6 van klas R van MKC Mio Mondo is de winnaar van deze 
sportieve prijs geworden! VAN HARTE GEFELICITEERD! Nemen jullie 
contact op met Amstelkids? Dan kunnen jullie snel gaan jumpen!

DRONES BOUWEN IN DE KLAS 

groep 8  

Drones zijn een soort robots, 
vliegende robots om precies 
te zijn. In moeilijke woorden 
is een drone ‘een onbemand 
luchtvaartuig zonder piloot 
aan boord’. Dus eigenlijk een 
helikoptertje of vliegtuigje, 
dat je van de grond kunt 
besturen. Je bestuurt de 
drone met een afstands- 
bediening.  

Hoe het werkt 
De leerlingen leren allerlei 
nieuwe technische dingen. 
Zo moeten ze bijvoorbeeld 
solderen. Solderen is een 
techniek om metalen onder-
delen aan elkaar vast te 
maken. En ze leren ook hoe 

ze de motoren in het frame 
samenvoegen. “Het is interes-
sant om te leren hoe drones 
werken en wat je er allemaal 
voor moet doen om ze te 
laten vliegen”, zegt David. 
“Ik vind het sowieso leuk om 
te priegelen”, vertelt  
Lauren (12). 

Toch blijkt het in elkaar zetten 
van de drones niet zo  
eenvoudig. “Het is best 
moeilijk om het allemaal 
goed in elkaar te zetten. Ik 
denk niet dat het mij gaat 
lukken om hem te laten 
vliegen”, zegt Michelle (11) 
een beetje hopeloos.  
Gelukkig krijgt ze al snel hulp 

Het is een behoorlijk priegelwerkje. 
“Maar wel ontzettend leuk om te 
doen”, zo zegt David (12) uit groep 
8b van basisschool De Triangel. De 
leerlingen van deze groep mochten 
tijdens een technische workshop op 
school hun eigen drone bouwen.  
Met als doel: vliegen! 

David

Lauren

Sem

Ilse

Michelle

van een begeleider van de 
workshop.

Lesje dronevliegen
Aan het einde van de les hebben 
de leerlingen ook geleerd hoe ze 
met hun drone kunnen vliegen. En 

vooral ook hoe 
ze dat veilig 
kunnen doen.  
De kinderen 
leerden eerst hoe 

ze moesten ‘hooveren’ met hun 
drone, het stil hangen in de lucht. 

Daarna mochten ze met hun drone 
vliegen over een uitgezet  
parcours.  

Al snel ontdekten ze dat de drone 
ook een 360-graden-flip kan doen! 

Aan het einde van de les kregen 
alle leerlingen hun eigen drone 
mee naar huis om thuis verder te 
oefenen. Lauren: “Het is echt leuk 
om met dit soort nieuwe technieken 
bezig te zijn op school.”   

In Australië worden 
drones ook gebruikt 
door de brandweer om 
snel brandjes te  
kunnen opsporen. De 
brandweer kan ook kijken hoe 
de brand zich ontwikkelt en 
welke kant het vuur op gaat.

maakt een eigen 
              vliegende robot! 

UNIEKE TECHNIEK

FEITJES 
OVER DRONES! 

Vorige zomer 
heeft een bekende 

pizzaketen  
PIZZA’S OP HET 

STRAND VAN  
ZANDVOORT BEZORGD 

met een drone.

Wist je dat je niet 
overal mag vliegen 
met een drone? Dat mag 
alleen als gecontroleerd is 
of het gebied veilig genoeg 
is om overheen te vliegen.

In Afrika worden drones 
ook gebruikt in de  
medische zorg. Met drones 
worden er bijvoorbeeld 
medicijnen naar bepaalde 
gebieden gevlogen.

kids ! 
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TOPPERS

Of ze later zangeres wil worden, dat weet 
ze nog niet precies. Maar het was van 
jongs af aan wel al duidelijk dat Rianna 
gek op zingen is. “Toen ik heel klein was 
zei mijn balletjuf dat ik meer zong dan dat 
ik aan ballet deed”, vertelt Rianna la-
chend. 

VEEL LEREN
De jonge zangeres heeft al aan  

verschillende  
programma’s  
meegedaan. Ze 
interviewde voor 
Lang Leve de  
Muziek Show de 
koningin. En ze 
deed mee aan het 

Kerst Muziekgala. En dit jaar deed ze 
auditie voor The Voice Kids. “Het was heel 
cool om mee te maken. Je leert veel van 
televisiemaken. Wist je bijvoorbeeld dat 
mijn interview en auditie op meerdere 

dagen is opgenomen? Het moment dat je 
deelnemers naar binnen ziet lopen, was 
op een andere dag dan mijn eigen auditie. 
En mijn auditie zelf was pas om 22:30 uur 
’s avonds. Je moet ontzettend veel wach-
ten.” Rianna 
vertelt ook dat 
ze, voordat 
ze echt 
auditie op tv 
ging doen, al 
verschillende 
online-audities 
had gedaan. 

Helaas draaiden de juryleden niet voor 
Rianna. “Maar ik denk dat ik volgend jaar 
weer gewoon mee ga doen! Misschien 
ben ik dan wat minder zenuwachtig.” 
Binnenkort zal Rianna weer ergens in de 
media zingen. “Maar daar mag ik nog 
niks over vertellen…” We houden 
Rianna in de gaten!

OVER MIJ

Meis had op haar tiende helemaal 
geen haar meer op haar hoofd. “Er 
zijn nog wel eens wat haartjes terug- 
gegroeid, maar die waren heel slap”, 
vertelt ze. Alopecia zorgt ervoor dat 
je gezonde haarzakjes afbreken. 
Daardoor kunnen er geen haartjes 
groeien. Sommige kinderen hebben 
alleen kale plekjes op hun hoofd. 
Anderen hebben zelfs geen haartjes 
op hun armen of benen meer. Verder 
is Alopecia niet gevaarlijk. Je wordt er 
niet ziek van. Je mist alleen haar.

ONZEKER
Meis kan hier weleens onzeker over 
zijn. Toen ze ontdekte dat ze Alope-
cia had, heeft ze er daarom meteen 
op school (OBS De Pioniers en later 
de School Of Understanding) over 
verteld. “Dat vond ik best spannend. 
Maar de kinderen waren heel lief.  
Ik ben er nooit mee gepest.”

PRUIKEN 
Soms draagt Meis een pruik. Ze heeft 
er inmiddels drie. Twee bruine en een 
blonde. “Ik vind het leuk om daarin af 
te wisselen. Maar ze kunnen erg 
kriebelen, dus het liefst draag ik ze 
niet. Daar ben ik ook al aan ge-
wend.” Twee pruiken van Meis zijn 
van echt mensenhaar gemaakt. Die 
heeft ze gekregen van Stichting 
Haarwensen. “Als ik een pruik draag, 
voelt het alsof ik de mensen op straat 
in de maling neem. Dus eigenlijk 
draag ik het liefst niets op mijn hoofd. 
Dat voelt het lekkerst. En je hoeft nooit 
op te letten of je haar goed zit.” 

TIKTOK
Sinds een paar jaar heeft Meis TikTok. 
Daar is ze heel open over haar 
ziekte. “De lieve reacties die ik krijg 
maken me veel zelfverzekerder. Dit is 
wie ik ben! Met of zonder pruik. Er 
zijn veel jongens en meiden die aan 

me vragen hoe ik zo zelfverzekerd 
ben geworden. En of ik ze daarbij 
kan helpen. Dat vind ik heel cool.” 

MOEILIJK
Meis zit nu in de tweede klas van het 
Vakcollege Thamen. “De eerste keer 
naar de middelbare school vond ik 
vreselijk. Ik was zo zenuwachtig. En 
bang om misschien gepest te worden. 
Daarom heb ik meteen in de klas 
verteld wat ik heb. En de reacties 
vielen eigenlijk reuze mee!” Wat Meis 
wel moeilijk vindt, zijn de blikken die 
ze op straat krijgt. “Vooral volwasse-
nen kunnen me lang aanstaren. Ja, ik 
ben kaal, denk ik dan. Dat heb je na 
één keer kijken toch wel gezien?” 

Meis wil alle kinderen die onzeker 
over iets zijn nog één ding zeggen. 
“Blijf altijd jezelf! En wees blij met 
wat je allemaal wel hebt. Je bent 
goed genoeg!”

Meis (13) was zes jaar toen ze wat kale plekjes op haar hoofd  
ontdekte. Ze bleek Alopecia Areata te hebben. Een haarziekte waarbij 
plotseling je haren uitvallen. Alopecia is zeldzaam en niet  
besmettelijk, maar het kan wel heel vervelend zijn. Gelukkig gaat 
Meis er goed mee om. En TikTok helpt haar daarbij!

MET ZONDER HAAR
           heeft alopeciaMeis  

“Als ik een 
pruik draag, 

voelt het alsof 
ik mensen in de 
maling neem”

Volg Meis op
 TikTok @x.meisjemeis.x

In Nederland heb-
ben zo’n 250.000 
MENSEN Alopecia. 

HEB JE LANG 
HAAR? En zou je er 
iemand anders blij 
mee willen maken? 

Als je 30 cm 
kunt afknippen, 

kun je het 

DONEREN!Sommige mensen met 
Alopecia krijgen hun 
haar weer terug.

ECHT WAAR?!

Scan deze QR-code  
met je telefoon en bekijk het 
NOS Jeugdjournaal-filmpje 
over Meis!

kids ! 
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STOERE ACTIE VAN ROMIE!
Heb jij het artikel over Meis gelezen in de derde editie van Amstelkids? Meis 
vertelde over haar ziekte Alopecia. Dat is een haarziekte waarbij plotseling al je 
haren uitvallen. Romie (10) van basisschool De Triangel heeft na het lezen van dit 
artikel zelf een afspraak gemaakt bij de kapper. Zij wilde haar lange haren doneren! 

Ze mocht al eens zingen voor koningin Maxima. En deed 
dit seizoen mee aan The Blind Auditions van The Voice 
Kids. Brugklasser Rianna (13) zingt het liefst de hele 
dag. “Zingen is echt mijn passie.

“Ik ken zelf ook 
iemand met deze 
ziekte en na het lezen 
van het artikel wilde 
ik iets voor deze 
kinderen doen”, 
vertelt Romie.  
“Ik moest in het begin 
even wennen aan 
mijn kortere haar, 
maar het was heel 
lekker licht en ik ben 
er erg blij mee.”

De lange afgeknipte vlecht is door de kapper 
naar Stichting Haarwensen gestuurd.  
Zij zullen er een pruik van gaan maken voor 
kinderen zonder haar.“Het voelt heel fijn om 
iemand zo te kunnen helpen.”

RIANNA WIL MENSEN 

         blij maken met haar stem! 

met Maxima! 
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BUURTGENOTEN

Doordat Jayden te vroeg geboren is, zijn niet 
alle puzzelstukjes van zijn hersenen goed 
gevallen. Hij heeft door zuurstoftekort een 
hersenbeschadiging opgelopen. Hierdoor zit 
Jayden in een rolstoel, is hij slechthorend en lijkt 
hij jonger dan hij eigenlijk is. 

VERDRIETIG 
Toch is Jayden een vrolijke jongen. Althans, 
meestal dan. Hij kan ook wel eens heel  
verdrietig zijn. “Ik zou zo graag met andere  
kinderen willen spelen in de speeltuin”, zo zegt 
hij. Helaas is dat moeilijk voor Jayden. Veel 
speeltoestellen zijn niet gemaakt voor kinderen 
in een rolstoel. Ze zijn te hoog of de toestellen 
hebben opstaande randjes. Waardoor je er niet 
met je rolstoel op kunt. Of ze zijn te laag bij de 
grond, zoals een zandbak. “Vaak kan ik alleen 
kijken of mijn moeder of vader moet me op een 
speeltoestel tillen. Maar ik begin daar nu ook te 
groot en zwaar voor te worden.”

ALLEEN
Doordat Jayden naar een speciale school in 
Amsterdam gaat, heeft hij in de buurt geen 
vriendjes. “Ook gaat hij in Amsterdam-Noord 
naar voetbal, omdat je daar met je rolstoel kunt 
voetballen. Zijn voetbalvriend woont dus ook 
niet in Amstelveen”, vertelt zijn moeder. Jayden: 
“Ik voel me vaak alleen.” Zeker tijdens de 
coronaperiode heeft Jayden zich vaak eenzaam 
gevoeld. Hij ging niet naar school en kon ook 
niet veel buiten spelen.

Veel plekken zijn voor Jayden moeilijk te  
bereiken. “Het Amsterdamse Bos is heel lastig 
met een rolstoel. Ook kan ik vaak niet naar de 
wc in Amstelveen. Wc’s zijn in winkels vaak op 
de tweede verdieping. Of niet voor rolstoelen.” 

SAMEN SPELEN
Het liefst zou Jayden in een speeltuin willen 
spelen met kinderen uit zijn buurt. “Bij een 
zandtafel bijvoorbeeld”, zo zegt hij. “Daar kan 
ik dan met mijn rolstoel onder en zo kan ik ook 
met andere kinderen spelen.” 

Jayden hoopt dat er bij het bouwen van nieuwe 
speeltuinen ook aan kinderen met een handicap 
wordt gedacht. En nog meer hoopt hij op kleine 
veranderingen in al bestaande speeltuinen in 
Amstelveen, zodat hij zo snel mogelijk nieuwe 
vrienden kan maken.

JAYDEN VOELT ZICH 
VAAK EENZAAM

Hij is gek op gamen, fan van Ajax en Max Verstappen 
en wil later zanger worden. Net als Tino Martin. 
Jayden (8) is eigenlijk net als alle andere  
kinderen. Maar hij zit in een rolstoel, hij heeft 
namelijk cerebrale parese.

Het aanpassen van speeltuinen en 
het plaatsen van nieuwe  
toestellen kost natuurlijk  
geld. Bedenk met je klas hoe  
je kinderen als Jayden zou kunnen 
helpen! En laat het ons weten. 

RAADSELS 
“Ik zou met andere 

kinderen willen 

spelen in de 
speeltuin” 

kids ! 
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IN HET NIEUWS  

Ook dit jaar ging de gewone  

Avond4daagse niet door. Toch heeft 

Kian (11) wel zijn medaille  

gescoord. Hij deed namelijk mee  

aan de Home Edition.

“Je vertrekt lekker vanaf je eigen 
huis. En je maakt je eigen routes via 
een app. Je moet binnen twee weken 
vier keer jouw wandelingen hebben 
gedaan en dan ontvang je alsnog 
een medaille”, vertelt Kian van de 
Karel Eykman School. En het leuke is 
dat je de wandelingen niet vanaf 
huis hoeft te lopen. Kian deed 
bijvoorbeeld de looptochten vanaf 

zijn vakantieadres in Voorthuizen. Zo ontdekte hij 
daar de buurt. Maar mooie wandelingen maken 
door Ouderkerk aan de Amstel 
of Amstelveen kan natuurlijk ook! 

Je kunt nog tot 30 juni meedoen 
aan de Avond4daagse - Home 
Edition. Kijk daarvoor op de 
officiële website. Daar kun je 
kiezen voor 2,5 km, 5 km of 10 
km. Wandelen maar!

ZOEK DE 

JASMIN & DAVID HEBBEN EEN EI-

GEN YOUTUBE-KANAAL

Wist je dat er verschillende Amstelkids Reporters 

te gast waren bij een echte talkshow? Ontdek de 

10 verschillen in de foto’s van RTV Amstelveen!

Deze Amstelkids Reporters werkten mee aan het  
Amstelkids Vrijheidsjournaal. Je kunt dit journaal over 
vrijheid en herdenken ook bekijken door deze  
QR-code te scannen met je telefoon! 

 

Basisschool HET PALET stuurde een 
mooie foto in over vrijheid. Zij schreven 
in de klas gedichten en hingen deze 
letters achter de ramen. Met hun actie 
wonnen zij een boekenpakket en mok 
voor in de klas! 

Toch nog een 

Avond4daagse 
voor Kian 

VERSCHILLEN
ACTIE op school
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GOED IDEE!

RAAD-

Je schooldag beginnen met een potje gamen… wie wil dat nou niet? Groep 7b van basisschool 
De Cirkel organiseerde, samen met juf Melissa, een echte Yes Day. Dat betekent dat de juf 
op alles wat de klas had bedacht, JA moest zeggen. En gamen was slechts één van de vele 
plannetjes van de klas.

Het idee ontstond na het zien van 
de film Yes Day (staat op Netflix). 
In deze film zijn een vader en 
moeder het zat om altijd ‘nee’ 
tegen hun kinderen te zeggen. En 
dus organiseren ze voor hun 
kinderen een ja-dag. Nadat de 
leerlingen van groep 7b deze 
film hadden gezien, besloten ze 
samen een Yes Day in de klas te 
organiseren.

ORGANISEREN 
De klas werd in groepjes verdeeld en die 
moesten zelf voor de organisatie zorgen. “We 
wilden deze dag graag een popcornmachine in 
de klas. We leerden daarom hoe je een goede 
brief schrijft naar iemand die zo’n apparaat 
verhuurt”, vertelt Luc. “Ook wilden we fruit 
regelen om eigen smoothies te maken, dus 
schreven we een brief naar de supermarkt”, legt 
Tom uit. 

Vanwege corona moesten alle activiteiten die de 
leerlingen bedachten in de klas of binnen de 
school plaatsvinden. Langs de McDonald’s gaan 
zat er om die reden helaas niet in. Maar lunchen 
met tosti’s en wraps, dat kon natuurlijk wel.

HEERLIJKE DAG
Het werd een dag om nooit te vergeten. 

Er waren glittertattoos en mobiele telefoons 
waren voor één keer toegestaan in de klas. Ook 
werden er TikTok-filmpjes gemaakt, hing de klas 
vol slingers en ballonnen, er was popcorn voor 
iedereen, er werden smoothies gemaakt en de 
leerlingen maakten van de klas een echte spa 
waar je nagels kon lakken en maskertjes kon 
opdoen. “En aan het einde van de dag zijn we 
met de hele klas in de gymzaal gaan lasergamen. 
Dat was echt het leukst!”, vertellen Tom en Luc. 
“En de juf deed ook mee!”

OOK LEERZAAM
Alle kinderen in de buurt zouden zo’n dag 
moeten krijgen, vinden de jongens. “Er gaat 
vanwege corona al zoveel niet door. Yes Day is 
niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Met het 
maken van smoothies moesten we bijvoorbeeld 
ook veel uitrekenen”, zegt Tom.

Juf Melissa, 
werd het 
geen chaos 
in de klas? 
“Nee,  
eigenlijk niet. 
Het moest een 
echt klassenproject worden. Al snel 
kwamen de kinderen erachter dat het 
een hele organisatie zou worden om 
hun leuke ideeën die dag te laten 
slagen. Er moesten activiteiten  
bedacht worden, tijdschema’s komen, 
materialen geregeld worden, regels 
en afspraken gemaakt worden en ga 
zo door. De kinderen kwamen met de 
tofste ideeën, maar die waren niet 
gratis. Dus moesten ze op zoek naar 
sponsoren. En wat blijkt… met een 
goede brief, leuke ideeën en een 
goede motivatie hebben ze heel wat 
voor elkaar gekregen.”

Is het voor herhaling vatbaar?
“ZEKER! Het is echt heel leuk om dit 
met je klas te doen. Wat mij betreft 
volgend jaar weer. Dit was een 
droom van de kinderen. Ik zou 
andere juffen en meesters willen 
zeggen: DOEN!” 

Luc & Tom:  
“We gaan deze dag  

nooit meer vergeten!”

kids ! 
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GROEP 7B VAN DE CIRKEL ORGANISEERT 

EEN YES DAY IN DE KLAS! 

YES
 DAY 
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VERRAS JOUW JUF OF MEESTER

Is jouw juf of meester de  
leukste, liefste en beste 
leerkracht van 2021 van 
Amstelveen en omstreken? Geef 
hem of haar dan op voor de…

GEEF NU JOUW JUF OF MEESTER OP!

VOLG AMSTELKIDS OOK OP     @amstelkids

Ik heet _____________________

_____________________________

Ik ben ______ jaar oud. 

Ik zit in groep _____________

Naam school _________________

_____________________________

Naam Superjuffie/SuperMees 

_____________________________

SUPERJUFFIE & 
SUPERMEES 
VERKIEZING 2021
WAT MOET JE DOEN?
Laat in minimaal 25 woorden weten waarom 

jouw juf of meester SUPER is. Vul alle 
gegevens hieronder in. En wie weet 
wordt jouw leerkracht de winnaar 
van de SUPERJUFFIE & SUPERMEES 
verkiezing van 2021. 

Heeft jouw juf je  
ontzettend goed geholpen 

tijdens het thuiswerken? 
Stond jouw meester voor je klaar tijdens 

moeilijke momenten? Is jouw juf een ster in 
organiseren? Of maakt jouw meester van 
iedere dag een feestje? Doe dan mee!

PRIJS
De winnende juf of meester ontvangt een mooie 
en feestelijke prijs. Maar ook voor de klas wordt 
een speciaal boekenpakket samengesteld. Én 
de juf of meester mag zich natuurlijk het hele   
 jaar SUPERJUFFIE of SUPERMEES  
  van 2021 noemen. 

De drie genomineerde 
juffen of meesters 
krijgen uiterlijk woensdag 
30 juni bericht. Op vrijdag 
2 juli vindt er een 
feestelijke 
prijsuitreiking 
plaats en horen de 
genomineerden wie de 
officiële titel mag dragen.

MIJN JUF/MEESTER IS SUPER, OMDAT: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

✁

✁

KNIP UIT EN LEVER IN 
Lever deze bon uiterlijk op 
dinsdag 29 juni in bij 
boekhandel Libris Venstra 
op het Stadsplein 102A in 
Amstelveen. Daar staat een 
grote brievenbus waar je de 
uitgeknipte bon kunt inleveren. 
Kun je niet naar de boek-
handel komen? Maak dan 
een foto van jouw ingevulde 
bon en e-mail deze foto naar 
Ada Ruiter:  
aruiter@venstra.nl 

De Superjuffie & SuperMees Verkiezing wordt al sinds 2015 georganiseerd door Libris Venstra 
Amstelveen. Vorig jaar ging de verkiezing helaas niet door. Dit jaar gelukkig wel en wordt de 
verkiezing in samenwerking met Amstelkids georganiseerd.  
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