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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

Met een soort toverpapier tekenden 
de kinderen een figuur op hout. 
Daarna sloegen ze op alle hoekjes 
in de tekening spijkers. Daar draai-
den ze uiteindelijk elastiekjes 
overheen, waardoor deze bijzonde-
re figuren ontstonden. 

GOED MET GEREEDSCHAP

Bij techniek leer je veel over alle 

dingen die door mensen bedacht en 
gemaakt zijn. Zo maakte deze 
groep 6 eerder een werkende 
knikkerbaan, waarbij de kinderen 
vooral veel leerden over bochten en 
hellingen. En nu maken de leerlin-
gen dus kunst! “Techniek is echt een 
leuk vak. We leren vandaag beter 
omgaan met gereedschap en dat kan 
heel handig zijn”, vertelt Veerle (9). 

“Iedere les worden we steeds 
technischer en je kunt lekker met je 
handen werken.”

REPORTERS 
INTERVIEWEN
BOSWACHTER CLAUDIA 

Waar kun je slangen 
vinden? En wat is het 
gekst dat je in het bos 
hebt gezien? De Amstelkids 
Reporters Zora (10) en Carice 
(11) interviewden een van de 
boswachters van het Amster-
damse Bos. En vroegen haar het 
hemd van het lijf!       

Stelling 
voor de 

kinderraad

kunstwerken tijdens techniekles

Groep 6 van De Triangel maakt

7
6

9

10

WIN 
EEN MUSEUMBEZOEK 
VOOR DE HELE KLAS!

Meis is Meis 
mét en zonder haar!

Met hamer, spijkers, elastiekjes en hout maakte groep 6b van 
basisschool De Triangel bijzondere kunstwerken. Kunstwerken van 
draadfiguren, noemt hun techniekmeester Micha ze.  

Is online  

discrimineren  

minder erg dan ‘in 

het echt’  

discrimineren?

OP BEZOEK BIJ 
BOER RICHARD KORREL

MELK UIT OUDERKERK 
AAN DE AMSTEL 
Zo wordt melk  

gemaakt! 
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PUZZELEN

HOEVEEL 
BLADEREN 
TEL JIJ?

WOORDZOEKER
Zoek de woorden en streep ze weg!  
 

BOEKEN 
HERFST
KRANT 

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!

WINNAAR 
GEFELICITEEERD!  

SALVATORE

Colofon
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Bekijk Amstelkids  
ook online!

www.amstelkids.nl
info@amstelkids.nl

Je hebt ze vast al gezien…
de herfstbladeren in deze 
editie van Amstelkids. 
Tel ze allemaal, stuur 
jouw antwoord op naar 

info@amstelkids.nl en maak 
kans op een boekenbon!
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BOSWACHTER
HULPHOND
KUNST

CORONA
KOEIEN
VLOGGEN

 Welke zin  
ontdek jij in 
deze rebus?

W=L                                                             -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 zomer-editie van Amstelkids vroegen we je alle bijen in 
de krant te tellen. Dank voor al jullie reacties! Het waren 27 
bijen! Salvatore uit groep 4 van Montessorischool De Linde 
won met zijn reactie een boekenbon! Nog van harte  
gefeliciteerd! Tel jij deze keer ook mee? 

KIJK OP 

Pagina 7
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KRUISWOORDPUZZEL
Vul de antwoorden in de puzzel. Tip! De 
antwoorden vind je allemaal terug in deze krant!

HORIZONTAAL
2   Groep 7 van de Karel Eykman 

School maakte meerdere...
4  Wat is het beroep van Lisa 

Brandenburg?
5  Hoe heet de nieuwe  

kinderburgemeester?

VERTICAAL
1  Wie interviewden de Amstel- 

kids Reporters deze editie? 
De…

3  Hoe oud is Meis met  
Alopecia?

1

2

3

5
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MIJN HUISDIER

Chiara (8) vindt het belangrijk dat de 
straten schoon zijn. Daarom is ze samen met 
haar broertje Julian (5) straatafval gaan  
opruimen.

“Zo blijven de dieren leven en blijven de 
straten netjes”, zegt ze. “En je hebt er 
weinig voor nodig. Alleen een vuilniszak en 
een prikker of handschoenen!”

 

CHIARA PRIKT HAAR 
BUURT SCHOON!

De hond van Asia (8) 
gaat overal mee 
naar toe. Naar de 
speeltuin, bood-
schappen doen en 
hij loopt mee naar 
school. Asia heeft 
autisme en Leffert 
is haar hulphond.

“Hij is mijn beste vriend”, zegt 
Asia. Leffert woont nu ongeveer 
1,5 jaar bij Asia thuis in  
Bovenkerk. Hij knuffelt veel, doet 
trucjes en speelt graag met haar. 
Maar het belangrijkste is, Leffert  
is bij Asia komen wonen om haar 
te helpen. 

GEVAARLIJK
Doordat Asia autisme heeft, was 
ze erg bang op straat. Ze durfde 
haar huis niet meer uit. En durfde 
niet naar school, het bos of de 
supermarkt. En als ze dat wel 
deed, kreeg ze wel eens angstaan-
vallen en dat kan erg gevaarlijk 
zijn. Asia rent dan weg van haar 
angst en omdat ze hard rent kan 
ze wel eens zomaar de straat 
oversteken. Dan let ze niet op het 
verkeer en dat is heel gevaarlijk! 

Natuurlijk wil Asia wel gewoon 
naar buiten kunnen, net als ieder 
ander kind. Daarom zijn er hulp- 
honden. Zij zorgen ervoor dat 
kinderen als Asia minder angstig 
zijn en niet zomaar weg kunnen 

rennen. Hulphonden zijn er ook 
voor blinden, slechtzienden, 
mensen in een rolstoel, voor 
mensen die iets naars hebben 
meegemaakt en dus ook voor 

kinderen met 
autisme.

Leffert is 3 
jaar oud. Hij 
was niet 
geschikt als 
blindengelei-
dehond, 
omdat hij een 
operatie aan 

zijn poot heeft gehad. En als hond 
voor blinden ben je veel op pad. 
Maar als hulphond voor kinderen 
met angsten is Leffert perfect! 

Leffert heeft een opleiding gehad 
als hulphond en kan Asia de 
komende jaren goed helpen van 
haar angst af te komen.
“Leffert is een supergrote lieverd!”, 
vertelt Asia. “En ik ben heel blij 
met hem. Nu durf ik veel vaker 
naar buiten!” 

WIST JE 
DAT?
Een hulphond kan het 
voelen als je bang 
bent. Dan gaat hij je 
knuffelen of laat hij merken 
dat hij in de buurt is!  
Dat is toch super lief?

 
Zwerfafval opruimen met de klas
Wil jij ook helpen je buurt afvalvrij te maken? Ga 
dan eens op vuilnisjacht met je klas! De juf of meester 
kan opruimpakketten lenen van de gemeente. 

JULIAN

CHIARA

kids ! 
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 DIT IS MIJN HULPHOND 

BEST BUDDY LEFFERT!

ASIA

LEFFERT



TEKENEN 

Lisa tekende op de basisschool al graag.  
“Maar ik wist toen nog niet dat ik daar ook mijn 
beroep van kon gaan maken”, vertelt ze. Na de 
middelbare school deed ze een opleiding aan 
de kunstacademie. En nu tekent ze voor allerlei 
prentenboeken, tijdschriften en schoolboeken.

HET BEGIN VAN EEN BOEK
Haar laatste tekeningen 
maakte ze voor het pren-
tenboek ‘Tin doet zijn zin’. 
“Ik krijg van de schrijver 
van het boek dan eerst de 

tekst op papier. Er zijn dan natuurlijk helemaal 
geen plaatjes, want die moet ik erbij verzinnen. 
Dat kan best lang duren. Ik schets daarom 
ontzettend veel. Haal boeken uit de bibliotheek 
voor inspiratie en blijf maar tekenen.” Dat kan 

soms weken duren. Een hoofdpersoon uit een 
boek moet Lisa op verschillende manieren 
kunnen tekenen. “Hij moet in alles wat hij doet 
op zichzelf lijken. En er dus niet anders uitzien 
als hij op de bank zit of door de straat loopt.” 

Lisa vertelt dat ze in het begin van het tekenen 
nog wel eens chagrijnig kan zijn. “Misschien 
herkennen kinderen dat wel. Dan wil het niet 
lukken en gooi ik het liefst alles weg. Maar 
daar moet je even doorheen, want op een 
gegeven moment zie je de hoofdpersoon op het 
papier verschijnen.” Als de hoofdpersoon in 
Lisa haar hoofd zit, pakt ze het verhaal er weer 
bij. Dan schetst ze de tekeningen voor bij het 
verhaal. “Soms weet ik niet precies hoe ik iets 
moet tekenen, dan gebruik ik veel voorbeelden 
of dingen die ik tegenkom.” 

MENGEN
Als de schetsen goed zijn, gaat Lisa beginnen 
met het uitwerken in kleur. “Ik werk met acryl-
verf en kleurpotloden op een soort karton. En 
alle kleuren die ik gebruik, zijn gemengd. De 
kleuren die in een tube zitten vind ik vaak niet 
mooi genoeg.” Het uitwerken van haar schetsen 
kan ook weken duren. “Ik vind het dan altijd 
superspannend om mijn werk aan de schrijver 
te laten zien. Want hij of zij heeft ook altijd een 
bepaald beeld bij het verhaal. Dat kan natuur-
lijk anders zijn dan mijn beeld.” Als alles 
goedgekeurd is, gaat het boek naar de drukke-
rij. “Als ik het boek dan uiteindelijk binnenkrijg 
durf ik het soms bijna niet te openen. Zo span-
nend vind ik dat! Maar ook zo leuk!” 

Volg Lisa ook op Instagram @lisa_illustrator

UREN ACHTER DE TEKENTAFEL

Groep 7 van de Karel Eykman School 
heeft eigen podcasts gemaakt!

De makers van De Waanzinnige Podcast 
kwamen op bezoek in groep 7 van de Karel 
Eykman School. Zes kinderen mochten 
praten over hun lievelingsboek. Odeana (9) 
koos voor Dummie de Mummie en de 
tombe van Achnetoet. “Het is eigenlijk 
een soort boekbespreking, maar dan wordt 
het geluid opgenomen. Het is echt heel leuk 
om naar te luisteren in de klas.” 
Benieuwd naar de podcasts van de 
Karel Eykman School? Ga naar 
www.dewaanzinnigepodcast.nl 

De Waanzinnige  

Podcast is een  

podcast-kanaal voor 

en door kinderen 

over hun lievelings-

boeken. Podcasts 

zijn gesprekken die 

je kunt beluisteren.

Lisa Brandenburg, de moeder van  
Seth (10) en Imme (6) van de Roelof 
Venema School, tekent de hele dag.  

Lisa is namelijk illustrator.  
Ze bedenkt tekeningen voor  

boeken. En tekenen voor 
kinderboeken… dat  

vindt ze het 
leukst! 

TIP VAN LISA! Ben jij gek op tekenen? Probeer dan  
eens je favoriete prentenboek na te tekenen. Dat is leuk en 
leerzaam. En zo word je technisch steeds beter!

Odeana (9) 
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LISA IS ILLUSTRATOR
Prentenboeken 
hebben magie!



LEKKER LEZEN

 
Meester Pieter, 
de meester van 
Ayami, heeft 

een goede voorleestip!

DE HEKSEN
ROALD DAHL
vanaf 9 jaar
“Het is heel belangrijk 
dat ik ‘ De heksen’ van 
Roald Dahl met mijn 
klassen lees, want heksen 
bestaan echt! Ze zien 
eruit als gewone nette 
dames, maar ondertus-
sen... Misschien ben jij 
wel eens een heks tegen-
gekomen! Ben je ook zo 
benieuwd hoe je ze kan 
herkennen? Lees dan dit 
boek!”
 

WINACTIE
Stuur jouw top-4 
boeken naar  
Amstelkids en win 
een voorleesboek 
voor in de klas!
info@amstelkids.nl

Aangeboden door 
Libris Venstra 

EEN TOPTEAM!                                                                     

VIVIAN DEN 

HOLLANDER

“Ben je gek op 
hockey, dan is 
dit boek mis-
schien wel wat 
voor jou. Het 

gaat over vriendschap en een 
team zijn.” 

HOE  

OVERLEEF IK 

DE BRUGKLAS?

FRANCINE 

OOMEN

“Als Rosa naar 
de brugklas 
gaat, veran-

dert er een heleboel in haar 
leven. Van stoere achtste-groeper 
wordt ze brugpieper. Dit boek 
gaat vooral over vriendschap.  
Dat vind ik heel leuk!”

Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen 
gaan strijden om dé voorlezer van 
het jaar te worden. Met verschil-
lende stemmetjes, rust en snelheid 
en het goed gebruiken van je stem 

kun je een echte voorleestopper 
worden. 

Dit jaar krijgt elke basisschool in 
Nederland een gratis pakket van 
De Nationale Voorleeswedstrijd 
voor het organiseren van de 
voorronde op school. Dus dat kan 
ook bij jou op school!

Weet jij nog niets over deze 
wedstrijd en lijkt het je wel leuk 
om mee te doen, vraag het dan 
bij jouw juf of meester.

HET GEHEIM 

VAN DE 

GOUDE 

HOCKEYSTICK                           
GERARD VAN 

GEMERT

“Mees is een 
van de beste 

spelers van zijn hockeyteam. Dan 
komt er een nieuwe jongen bij. 
Daardoor gebeuren er allerlei 
spannende en grappige dingen.”

HET GEHEIM 

VAN DE  

BOOMHUT        

YVONNE 

KROONENBERG 

“Mels is voor 
alles bang: 
water, hoogte, 

de meester. Zijn zus pest hem 
daarmee. Zij durft alles. Ze heeft 
een boomhut gebouwd en daagt 
Mels uit erin te klimmen. Dit boek 
vind ik leuk omdat het heel 
spannend is.” 

Iedere editie van 
Amstelkids tippen 

leerlingen, klassen 
en juffen of meesters 

hun favoriete boeken. 
Die boeken kunnen 
spannend, grappig 

of mooi zijn. Ayami 
tipt deze keer haar 

lievelingsboeken van 
het moment!

WIE IS 

AYAMI? 

Ayami is 9 
jaar, gek op 
lezen en zit in 
groep 7b van 

basisschool De Cirkel.  
Ayami heeft aan haar meester 
gevraagd om ook zijn favoriete 
boek te delen. En dat is gelukt! 
Lees hier haar top-4 en  
meester Pieter zijn voorleestip!

van Ayami (9) van basisschool  
De Cirkel
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om lekker te lezenTIPS

Wie is de beste voorlezer uit de 
buurt? En wie van heel Nederland? 
Tijdens De Nationale Voorleeswedstrijd 
kun jij laten zien hoe goed je kunt 
voorlezen! Doet jouw school al mee? 

DOET JOUW SCHOOL AL MEE AAN 

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD? 

Het enige dat jij 
hoeft te doen is: 
1. Een leuk boek uitkiezen

2. Oefenen, oefenen en oefenen!

VEEL LEESPLEZIER!!

kids ! 
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BURGEMEESTER & KINDERRAAD

Even voorstellen!

Wat doet een kinderburgemeester?  
“Een kinderburgemeester praat met mensen in de buurt over belangrijke 
dingen voor kinderen. Zoals sport, spelen en school. Een kinder- 
burgemeester helpt problemen voor kinderen op te lossen.”  

Waarom wilde je kinderburgemeester worden?
“Het lijkt me heel erg leuk om me in te zetten voor de kinderen uit de 
buurt en iets voor hen te kunnen doen.” 

Wat ga je proberen te veranderen voor kinderen?
“Ik wil dat alle kinderen muziekles kunnen volgen. Ook als je ouders 
wat minder geld hebben. Daar ga ik aan werken!” 

Wat kunnen kinderen doen als ze iets tegen jou 
willen vertellen of een idee hebben? 
“Kinderen mogen dat altijd tegen mij zeggen als ze me zien. Of een 
e-mail sturen naar kinderburgemeester@amstelveen.nl” 

  
De kinderburgemeester krijgt hulp van een 
kinderraad. Dat is een groep kinderen van 
allerlei basisscholen in Amstelveen. Zij willen 
zich ook inzetten voor andere kinderen uit de 
buurt! 

De kinderraad houdt zich dit jaar vooral bezig met het 
onderwerp ‘gelijkheid’. Dat betekent dat de kinderraad 
vindt dat iedereen hetzelfde is en moet kunnen zijn. De 
kinderen van de kinderraad vinden het belangrijk dat alle 
kinderen, ook kinderen die thuis minder geld hebben, 
kunnen sporten, muziek maken en bijvoorbeeld naar een 
museum kunnen.

Daarnaast vinden de kinderen onderwerpen zoals pesten 
en discriminatie belangrijk. Ze vinden dat daarvoor meer 
aandacht op scholen moet komen. En gaan daar hard 
voor werken!

IS ONLINE DISCRIMINEREN MINDER ERG?

WAT VIND JIJ?

Aangenaam, dit is Elina. Dit schooljaar is zij 
de kinderburgemeester van Amstelveen! Elina is 
10 jaar oud, zit in groep 7 van OBS Piet Hein, 
haar hondje heet Ginny en ze woont in Bovenkerk. 

Iedere Amstelkids stellen we de kinderraad een lastige vraag.  
De stelling van deze keer: ONLINE DISCRIMINEREN IS MINDER ERG DAN  
‘IN HET ECHT’ DISCRIMINEREN.

Amstelkids wenst  E l ina v e e l  succe s  a l s                 kinderburgemeester!

DE KINDERRAAD KI
EST           

  VOOR GELIJKHEI
D!!!

“Ik ben het niet eens met 
de stelling, omdat je in 
het echt een gesprek aan 
kunt gaan met de persoon 
die dat doet. En zo kun 
je hopen dat het stopt en 
deze persoon er iets van 

kan leren. Online heb je er geen grip op. 
Je weet niet altijd wie het is. En je kunt 
het niet stoppen, omdat iemand op een ander 
account verder kan gaan.” 

“Online dis-
crimineren vind 
ik net zo erg 
als ‘echt’ dis-
crimineren. In 
beide gevallen 
doe je mensen 

pijn. En dat is niet goed!”

Chase
11 jaar

Quinten
10 jaar

Hille
10 jaar

 “Ik ben het 

niet eens met 

de stelling. 

Omdat je on-

line niets terug kunt 

zeggen. Zo komt het veel 

harder aan.”

6

Ik vind het 
belangrijk dat 
alle kinderen  

muziekles kunnen 
volgen!



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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UIT DE BUURT 

YEELIN TURNT OP HOOG NIVEAU
Toen Yeelin 5 jaar was, zag ze een 

leuke turnfilm op televisie. “Toen 

wilde ik het ook een keer proberen”, 

vertelt ze. Nu is Yeelin 8 jaar en 

blijkt ze ontzettend goed in haar 

sport. Ze turnt ongeveer vier keer per 

week op hoog niveau. 

Yeelin zit op de Jan 
Hekmanschool in 
Ouderkerk aan de 
Amstel. En ze moet 
meerdere keren 
per week naar 
Amstelveen om te 
kunnen trainen. 
“Maar dat vind ik 
helemaal niet erg 
hoor!” 

OVERAL TURNEN
En ook thuis turnt Yeelin het liefst de hele dag. 
“Dat maakt de sport ook zo leuk. Je kunt het over-
al oefenen. Op straat, in je woonkamer en op het 
schoolplein. Je wordt er lenig van en je hebt altijd 
iets te doen!” Yeelin wil later graag zelf turnlessen 
gaan geven en vooral steeds beter worden in 
turnen!

SWEETIEZ!

JASMIN & DAVID HEBBEN EEN EI-

GEN YOUTUBE-KANAAL

Van chocolade tot snoep en van ijsjes tot koek. Jasmin, 
uit groep 6 van Vrije School Parcival, en haar oom David 
testen (op YouTube) elke zondag nieuwe toetjes, snoep en 
andere lekkere dingen. 

Tijdens het thuiszitten, vanwege corona, kwamen Jasmin en haar oom op dit idee. En 
inmiddels hebben ze al heel wat snoepgoed getest. “We vinden het superleuk om te doen. 
En ouders en kinderen hebben er ook nog wat aan. Je hoeft niets te kopen, wij testen het 
eerst voor je”, vertelt Jasmin.

Later wil Jasmin graag actrice worden, maar vloggen lijkt haar ook leuk! Benieuwd naar 
de filmpjes van David en Jasmin? Bekijk de video’s van SWEETIEZ op YouTube.

 

Wil jij iets doen voor 
mensen uit jouw straat? Of mis-
schien wel uit de buurt? Een 
keer avondeten verzorgen voor 
ouderen? Een spelletjesmiddag 
organiseren voor kinderen? Of 
heb je een ander goed idee, maar 
heb je daar een beetje geld bij 
nodig? 

STICHTING AMSTELIDEE wil kinderen 
graag helpen hun ideeën voor de buurt 
uit te voeren! Wat moet je doen? Zet je 
idee op papier, dat mag natuurlijk ook 
een idee zijn van jouw hele klas. Zorg 
dat een volwassene je kan helpen en 
stuur je idee naar info@amstelidee.nl. 
Zij nemen dan contact met jou op!

IK HEB EEN 
AMSTELIDEETJE!

FLIKFLAK

Jasmin & David hebben een eigen YouTube-kanaal

SPLIT
SPAGAAT
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REPORTAGE ‘OP DE BOERDERIJ’ 

Het is een regenachtige dag, maar dat mag de 
pret niet drukken! Richard vertelt dat de Boeren 
van Amstel melk maken, maar ook goed op de 
natuur letten. “Want als wij de natuur niks 
geven, dan geeft de natuur ons uiteindelijk ook 
niks meer”, vertelt hij. Zo letten de boeren goed 
op broedende vogels, zetten ze niet te veel 
koeien in de wei, gebruiken ze gras met bloe-
men (voor insecten) en houden ze de weilanden 
nat. Zodat vogels makkelijk wormpjes kunnen 
vinden. “Alles om iets terug te doen voor de 
natuur, zodat wij melk kunnen maken!” 

DROOG IN DE STAL
“Zullen we eerst de koeien naar binnen halen? 
Ze houden niet van regen”, zegt Richard. De 
broers lopen met Richard mee door de grote 
stal. Hij heeft wel 120 koeien. En die gaat hij 
straks allemaal melken. Als Richard het hek 

naar de stal openzet, komen de koeien aange-
wandeld. Nieuwsgierig bekijken de beesten het 
bezoek en de broers kijken net zo benieuwd 
terug. 

EEN KOEIENDRAAIMOLEN
De koeien staan al in de rij te wachten om 
gemolken te worden. “Een koe voelt aan haar 
uiers dat het tijd is om te melken. In de uiers zit 
alle melk en die voelen nu zwaar”, vertelt 
Richard. “Ik melk ze twee keer per dag.” De 
broers staan midden in een soort draaimolen. 

Daar passen 26 koeien tegelijk op. Zo kan de 
boer in iets meer dan een uur alle 120 koeien 
melken. Richard spuit eerst het plateau schoon. 
Zodra het hek opengaat, stapt de voorste koe 
het plateau op. Richard maakt de spenen van 

de uier schoon met een doekje, anders komt er 
gras of modder in de melk. Dan zet hij de 
machine op de spenen en begint het melken. 
Elke keer als er een koe op het plateau stapt, 
draait de molen een stukje. Terwijl de koe melk 
geeft, draait ze een heel rondje in de molen. 

Op schermpjes zien de broers hoeveel melk elke 
koe per minuut geeft. “Echt veel”, zeggen ze 
verbaasd. De ene koe geeft twee pakken melk 
per minuut, de andere wel vier. Alle melk loopt 
via slangen en buizen naar 
een grote melktank aan de 
andere kant van de stal. 
Daar past wel 9000 liter 
melk in. Midden in de 
nacht komt een grote 
tankauto om de melk van 
de boer naar de fabriek te 
brengen. Daar maken 
ze er melk van, zoals 
je die in de supermarkt 
koopt. 

MELK UIT JE ACHTERTUIN

Stap 1 Warm de melk op in een pan 
of magnetron

Stap 2. Roer er een beetje cacao-
poeder en suiker door

Stap 3 Doe er eventueel slagroom 
op (die kun je ook zelf maken)

Stap 4 Klaar! 

ZO MAAK JE EIGEN  
        CHOCOLADEMELK!

Op bezoek bij melkboer Richard

Hoe wordt melk gemaakt? 
De broers Teun, Max en Pim 
van de Jan Hekmanschool 
zochten het uit bij melk-
boer Richard in Ouderkerk 
aan de Amstel. Hij is een 
van de 22 boeren van de 
Boeren van Amstel. Dat 
zijn boeren uit de buurt 
die extra goed op de 
natuur letten. En 
heerlijke melk maken!

WEET JIJ WAT JE ALLEMAAL 
     VAN MELK KUNT MAKEN? 

Een koe slaapt 
gemiddeld 

30 minuten 
per dag

Een koe kan 
90 glazen 

melk per dag 
vullen

PIM (7)
TEUN (10) MAX (9)

kids ! 
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KUNST & CULTUUR

Het liefst bezoekt hij ieder 
weekend een museum. In de buurt 
of verder van huis. Tolan (8) 
zit nu in groep 5 van basis-
school De Horizon, maar later 
wordt hij misschien wel  
archeoloog of de baas van  
een museum of pretpark.

WAT MAAKT MUSEA  
ZO LEUK? 
“Je leert er andere dingen dan op 
school. Je ontdekt oude en nieuwe 
spullen. Maar ook bijzondere, 
mooie en zielige dingen. Dat maakt 
het heel leuk!”

WAT IS JE  
LIEVELINGSMUSEUM?
“Eigenlijk heb ik er twee. Het 
Oertijdmuseum, dat is in Brabant. 
Daar zijn veel fossielen te zien. En 
NEMO Science Museum. Dat 
museum is in Amsterdam en daar 
kun je veel proefjes doen.”

IN WELK MUSEUM BEN JE 
KORTGELEDEN GEWEEST?
“In museum JAN in het Oude Dorp. 

Daar was veel grappige kunst te 
zien. En daar heb ik een puzzel-
tocht gedaan, dat was heel leuk.”

WELK MUSEUM ZOU JE NOG 
IN AMSTELVEEN WILLEN?
“Een game- 
museum lijkt mij 
leuk! Er zijn veel 
mensen die 
gamen, dus ik 
denk dat er dan 
ook veel  
bezoekers 
zullen komen. 
Eigenlijk zijn 
alle musea 
cool. Want 
nieuwe dingen leren  
is toch leuk?”

     zijn 
           te gek!     
     TOLAN (8)

BEDENK EEN VERHAAL BIJ DIT KUNSTWERK &

WIN EEN MUSEUMBEZOEK VOOR JOUW HELE KLAS

Als je droomt of een nachtmerrie 
hebt, lijkt alles net echt. Opeens 
vliegt een tafel door de ruimte, 
kun je zelf vliegen of vecht je 
als een piraat op een schip. De 
kunstenaar Hans Kanters schildert 
dit soort ‘dromen’. Mensen worden 
dieren, dieren worden dingen, 
dingen worden mensen. Alles kan en alles mag.

 Vind jij het net als deze kunstenaar leuk om jouw 
fantasie te gebruiken? Bedenk dan samen met jouw klas een 

kort, griezelig of sprookjesachtig verhaal over dit 
kunstwerk van Hans Kanters.

Wat kun jij bij het kunstwerk bedenken? 
Waar gaat het over? Wat is jouw verhaal? Je 
kunt natuurlijk ook een verhaal met je hele klas 
bedenken. 

Stuur het verhaal op naar info@amstelkids.nl  
en wie weet wint jouw klas een gratis rondleiding 
en workshop bij Museum JAN in Amstelveen.

SCHRIJVEN 
           MAAR!

 

WIST JE 
DAT? 
Dit kunstwerk is gemaakt 
door kinderen. Het staat 
buiten naast het Cobra 
Museum!

De tentoonstelling ‘Het surrealistisch theater – 
De magische wereld van Hans Kanters’ is van 30 oktober 2020 t/m 21 maart 2021 in Museum JAN te zien.

winactie
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REPORTERS

Wat is er leuk aan 
boswachter zijn?
“Je leeft in de seizoenen. 
Omdat je altijd buiten bent. 
Dat heb je met veel andere 
beroepen niet. Ik zie elk 
seizoen alles om mij heen 
veranderen. Nu in de herfst 
wordt het bos prachtig.”

Wilde je altijd al bos-
wachter worden? 
“Ik ben nu twee jaar bos-
wachter. Eerst was ik politie-
agente. Maar de natuur vind 
ik te gek! En als boswachter 
mag ik hier in het Amster-
damse Bos ook bekeuringen 
uitdelen aan mensen die 
overlast geven.”

Wat voor overlast 
geven mensen?  
“Mensen laten veel rommel 
achter, of rijden op plekken 
waar dat niet mag. Deze 
mensen mag ik dan bekeu-
ren.”

Wat is het gekst dat je 
ooit in het bos hebt 
gevonden? 
“Een paarse piano. Die 
hadden mensen in het bos 
gedumpt. Maar ik vind 
vaker vreemde dingen, 
zoals oude keukens en 
banken. Sommige mensen 
denken helaas dat het bos 
een vuilnisbelt is.”

Ben je wel eens bang 
in het donkere bos?
“Eigenlijk niet. Ik ben 
bewapend. Ik heb een 
wapenstok bij me, pepper-
spray, handboeien en een 
portofoon. Daar kan ik de 
politie mee bellen. Dus ik 
kan mij goed beschermen. 
Maar dat is eigenlijk nooit 
nodig. Ik ben er echt om 
de natuur te beschermen.”

Leven er wilde dieren 
in het bos?
 “Ja zeker! Er leven veel 
vogels, maar ook vossen 
en slangen. Die vossen zie 
je vooral als het donker 
wordt. En de slangen kun 
je bijvoorbeeld zien bij het 
Zwarte Pad. Daar liggen 

ze vaak te zonnen in de 
buurt van het fietspad.”

Zijn er ook minder 
leuke dingen aan je 
werk? 
“Ja, natuurlijk. Vanochtend 
moest ik een dode eend uit 
het zwemwater halen. Zo’n 
eend leggen we dan 
ergens anders in het bos 
neer, zodat andere dieren 
hem op kunnen eten.”

Knuffel je wel eens 
met bomen?
“Haha, wat een grappige 
vraag. En ja, dat doe ik 
heel soms. Ik knuffel een 
berkenboom wel eens. Als 
het heel hard regent, hoor 
je namelijk, als je je oor 

tegen de stam houdt, hoe 
de berk het water opslurpt. 
Probeer maar eens!”

Geloof je in  
kabouters of elfjes?
“Nou… ik heb er nooit 
eentje gezien. Maar als je 
iets niet gezien hebt, wil 
het niet zeggen dat het niet 
bestaat…”

Wil jij ook  
Amstelkids  
Reporter worden? 
Alleen of samen met een 
klasgenoot, vriendje of 
vriendinnetje? Laat het de 
redactie weten! 
Meld je aan via 
info@amstelkids.nl of 
www.amstelkids.nl

Ieder jaar komen 
er ongeveer 6 

MILJOEN MENSEN 
naar het bos.

In het bos leven  
ongeveer 60 

SOORTEN BOMEN. 

Het bos heeft zes boswachters. Van  
de ochtend tot de avond is er een boswachter  

aanwezig. Eén van de boswachters woont  
in het bos.

Wist je dat… 
…over het Amsterdamse Bos

Een pot vol l
ege 

ringslangeier
en en 

een ringslang
huid

AMSTELKIDS REPORTERS CARICE  & ZORA

EVEN VOORSTELLEN 
Naam: Claudia 
Leeftijd: 36 jaar
Beroep: Boswachter
Huisdier: Hamster Mimi
Familie: Zus, 2 dochters

In 1934 begon 
de aanleg van het 
Amsterdamse Bos.

De kabouter- 
paddenstoelen 
(vliegenzwammen) 
kun je vinden in 
de buurt van de 
Duizendmeterweg.

Boswachtersgeheimen 
“Hier kun je slangen en vossen vinden!”

kids ! 
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De Amstelkids Reporters 

van deze keer mochten 

een bijzonder iemand 

interviewen. Claudia  

is boswachter van het  

Amsterdamse Bos. Als 

echte reporters hadden 

Zora (10) van MKC Mio 

Mondo en Carice (11)  

van de Karel Eykman 

School heel wat vragen!



HOE ZOU JIJ IEMAND 
KUNNEN HELPEN MET 
STOPPEN MET ROKEN?

IN ACTIE 

VOLG AMSTELKIDS OOK OP     @amstelkids

KINDERAMBASSADEURS
 ANNA & SASKIA 

             VOERE
N CAMPAGNE

Anna (10) en Saskia (10) van OBS Piet Hein maakten 1,5 jaar  
geleden zelf een website www.kinderentegenroken.nl “Mijn opa en 
oma rookten veel, ik wilde ze helpen met stoppen”, vertelt Anna. 
“En mijn oma is door onze actie ook echt gestopt!”

Samen met Saskia maakte Anna 
ook folders en een T-shirt. Ook 
deden ze onderzoek in de buurt 
om meer te weten te komen over 
rokers. “Wij willen dat alle mensen 
stoppen met roken”, legt Saskia 
uit. De twee meiden wonnen met 
hun campagne een wedstrijd bij 
de gemeente en zijn nu de kinder-
ambassadeurs voor een Rookvrije 
Generatie in Amstelveen.

ROOKVRIJ 
Vanaf begin van dit schooljaar 
mag je niet meer roken op school-
pleinen. “Dat vinden wij super! 
Maar we zouden willen dat je ook 
niet meer mag roken in parkjes en 
andere plekken op straat. We zijn 
nu aan het nadenken en praten 

met de gemeente over speciale 
plekken voor rokers”, zegt Saskia. 
“Het lijkt ons bijvoorbeeld een 
goed idee om hokjes van glas neer 
te zetten op straat. Zodat iedereen 
de roker ziet staan in de vieze 
rook en als deze mensen buiten dit 
hokje roken, dan krijgen ze een 
boete.” 

NIET COOL
Waarom mensen nog steeds roken, 
begrijpen de meiden niet. Anna: 
“Je kunt er ziek van worden, het is 
heel duur en het stinkt ook nog. En 
erger nog, je kunt er anderen ook 
ziek mee maken. Daarom is het 
belangrijk dat we actievoeren. En 
dat kinderen nooit gaan roken en 
rokers helpen te stoppen!” 

IN DE KLAS
Alle kinderen uit de klas van Anna 
en Saskia hebben inmiddels zo’n 
zelfontworpen T-shirt gekregen.  
Zo laten ze zien dat ze ook graag 
willen dat niemand meer rookt.  
De meiden willen nog een voor-
lichtingsfilm gaan maken om die  
te laten zien op andere scholen.  
De wethouder heeft beloofd ze 
daarbij helpen. 

Anna en Saskia zouden uiteinde-
lijk het liefst heel Nederland 
rookvrij zien. “We zouden de 
kinderambassadeurs van  
Nederland willen worden. En 
beroemd willen worden met onze  
campagne.” 

DE TIPS VAN        
ANNA & SASKIA
Wil jij ook iemand laten 
stoppen met roken? 
Misschien helpt een van 
deze tips van Anna en 
Saskia jou wel!  
  
     
      Zet op jouw verlanglijstje 

dat je wilt dat iemand 
stopt met roken

1
2

 Beloon de persoon die 
gestopt is met bijvoorbeeld 
een taart

HE
LP

 J
O

U
W

 JUF OF MEESTER
!

ROOKT 
JOUW JUF OF 

MEESTER? Misschien 
kun je als klas hem of 

haar helpen met stoppen! 
Maak een plan & 

help mee!
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“AMSTELVEEN MOET 

       ROOKVRIJ WORDEN!” 
O P  W E G  NAAR  E E N


