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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

REPORTERS
smikkelen
bij bakker Steve

Een smakelijk interview 
van Emma en Moïse in  
de banketbakkerij van  
bakker Steve. En ze  
gingen niet met lege 
handen naar huis!

Wie was 
Anton 

de Lange?
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Wat leeft er 
in de Poel?   

Groep 7D krijgt 
   EHBO-les 

MOET 6 DECEMBER 

EEN VRIJE DAG 

WORDEN? 

JA OF NEE? 

Een gedicht 
van de Sint voor
alle scholen.

Een tijdcapsule is een kistje gevuld 
met spullen en informatie uit deze 
tijd. Dit kistje begraaf je, zodat 
mensen het in de toekomst kunnen 
opgraven en ze precies kunnen 
zien hoe wij in 2021 hebben 
geleefd. En welke spullen we veel 
gebruikten. 

WAT ZIT ERIN? 

In de drie tijdcapsules van de 
Roelof Venema School zijn  

verschillende spullen gestopt. Een 
telefoon, Pokémonkaarten, een 
euro, een schaalmodel van een 
auto, een krant, gedroogde  
bloemen en batterijen. En natuurlijk 
konden een coronatest en een 
mondkapje niet ontbreken. Ook 
deden ze er een landkaart van 
Nederland in. “Nederland kan er 
over 100 jaar heel anders uitzien”, 
zo legt een van de leerlingen uit. 
De drie kistjes zitten bomvol spullen 

en de leerlingen hebben een heel 
goede plek uitgezocht voor de 
tijdcapsules. Tegenover de school 
worden namelijk nieuwe apparte-
menten gebouwd. Een goede plek 
om nog, voordat de gebouwen er 
staan, de tijdcapsules te begraven, 
zo dachten de leerlingen. En wat 
bleek: de bouwvakkers werkten 
graag mee! We zijn benieuwd wie 
de capsules ooit weer zullen 
opgraven…

begraaft drie tijdcapsules
Leerlingen van de Roelof Venema School hebben drie tijdcapsules 
begraven. Ze lieten de capsules door bouwvakkers, die in de 
buurt aan het werk waren, in de grond stoppen.   

EEN BERICHT VOOR over 100 jaar

De Roelof Venema School 
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PUZZELEN EN RAADSELS

Hoeveel  
pepernoten 
tel jij? 

SINTZOEKER

KOM ZELF OF  
MET JE KLAS  
IN AMSTELKIDS! 
Lijkt het jou ook leuk om in 
Amstelkids te staan? Gaan 
jullie iets bijzonders op 
school doen? 

Of wil jij ons iets vertellen?  
Laat het de redactie weten! 
Stuur een e-mail naar  
info@amstelkids.nl 
en vertel waarom 
jij in de krant 
zou willen. Elk 
klein verhaal is ook 
een verhaal!

Winnaars van harte! 
Colofon

 

NOV/DEC 2021  
NUMMER 7

Uitgever & Redactie 
Marloes Smit  

Beeld Barbara Salem,  
 Machiel Dalebout & Marloes Smit
Art Direction & Vormgeving 

Joanne Bay Christensen

Oplage: 6300 stuks

Bekijk Amstelkids  
ook online! 
 www.amstelkids.nl 
Vragen of suggesties?
info@amstelkids.nl

Heb je de pepernoten in deze editie 
van Amstelkids al ontdekt? Tel ze 
allemaal! Stuur jouw antwoord op naar 
info@amstelkids.nl 
Vergeet deze pepernoten niet mee te 
tellen! Wist je trouwens dat dit 
eigenlijk geen pepernoten zijn? 
Lees daar meer over op pagina 8.

  

 Welke zin  
ontdek jij in 
deze rebus?

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 Amstelkids telden jullie 
massaal de pootafdrukken op alle 
pagina’s.
Conrad uit groep 6 van de Roelof Venema 
School telde het juiste aantal. Het waren er 
110! Hij won hiermee een boekenbon.  
Van harte gefeliciteerd 
Conrad!

Greeshmanth  
deed mee aan de Tosca 

Menten-winactie en  
won daarmee haar  

nieuwste boek:  
De Chocoladetandarts! 

Veel leesplezier! 

kids ! 

HET WOORD IS:

ANTWOORD:

EXCLUSIEF KIJKJE 

IN HET GEHEIME PAKJESHUIS 

VAN AMSTELVEEN TIJDENS HET

 
SINTERKLAASJOURNAAL

Je leest het goed! 
Amstelkids is 

uitgenodigd om een 
kijkje te nemen in het 

geheime Pakjeshuis 
van Amstelveen!  

Dé plek waar de  
cadeautjes, de gedichten 

en het snoepgoed voor 
alle scholen uit de buurt 

wordt bewaard. 

Presentatrice Anna Bobbie en verslaggevers Kick, 
Verne, Bo Sara en Noah deden verslag van dit  
bijzondere moment tijdens het Amstelkids  
Sinterklaasjournaal.

kids ! 
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ZOEK DE WOORDEN EN STREEP ZE WEG! 
Ontdek jij welk woord (van vijf letters)

er nog meer tussen de letters staat?

BAARD
LETTER
PEPERNOOT
SINT 
ZAK
BOEK
MIJTER
PIETEN
SNOEPGOED
ZINGEN
CHOCOLADE
PAARD
SCHOEN

Nieuwsgierig ?
Bekijk het journaal dan via 

www.amstelkids.nl 
of via RTV Amstelveen. Of scan deze 

QR-code. Veel kijkplezier!
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PI-PA-PEPERNOOT

Vanuit het Pakjeshuis van  
Amstelveen een bericht voor alle scholen 
uit de buurt. Daar hebben de Pieten namelijk 
al even flink door de ramen gegluurd. 

Deze Spiekpieten hebben hun werk goed gedaan. 
En hebben de Sint behoorlijk versteld doen staan. 

Of beter gezegd, het waren niet de Pieten die de Sint 
zo blij hebben gemaakt. Jullie harde werk, dat heeft de 
Sint geraakt.

Piet zag kinderen van de Jan Hekmanschool 
namelijk ploeteren op moeilijke sommen. En op  
de Brede School Rembrandt zijn leerlingen  
tijdens de gymles tot het plafond geklommen. 

Op de Westwijzer schreven jullie mooie verhalen  
en lazen jullie urenlang. En op de Pioniers zijn de 
kinderen zachtjes op de gang. 

Op het Palet zongen jullie prachtig over  
‘Worden wat je wil’. En op de Michiel de Ruyter 
werken jullie meestal hééél stil. 

Op de Cirkel vroegen de kinderen zich af:  
“Schrijf je dat werkwoord nou met een d of dt?”
En de Sint moet bekennen, daar heefd heeft hij zelf  
ook nog wel eens moeite mee. 

Denk maar niet dat deze oude man al die andere 
scholen uit de buurt vergeten is. Want op de Triangel 
luisterden de kinderen ademloos naar de verhalen over 
Egypte tijdens geschiedenis. 

Op de Horizon leerden de kinderen over pesten  
en hoe je lief bent voor iedereen. En op  
de Bloeiwijzer spelen de kinderen nooit alleen.

Piet zag de kinderen op de Kindercampus King 
perfect werken in tweetallen. En in de pauze gaat het 
samenwerken op de Omnibus steeds beter tijdens het 
voetballen.

Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat doe 
ik niet. Graag zie ik jullie allemaal op school, want dat 
blijft toch mijn favoriet. 

Ik hoop dat ik dit jaar op alle scholen even langs  
kan komen, maar zoals jullie weten ik heb het altijd druk…
Maar heel misschien heeft jouw school toch geluk! 

Omdat jullie zo ontzettend je best doen en hebben  
gedaan. Is er voor één keer, speciaal voor de  
kinderen van Amstelkids, pasgeleden een  
bijzondere deur opengegaan. 

Een paar Amstelkids Reporters hebben  
een kijkje mogen nemen in het geheime Pakjeshuis  
van Amstelveen. Daar liepen ze door enkele  
bijzondere kamers heen. 

En maakten daar een speciaal 
Amstelkids Journaal.  
Voor jullie allemaal! 

Op YouTube te bekijken dus 
veel kijkplezier en ik hoop jullie 
allemaal binnenkort te zien. Thuis 
of op school misschien. 

 

GEDICHT VAN DE SINT

kids ! 

3

TELLEN MAAR!

RAADSELS 
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LEKKER LEZEN

Jozua is gek op chocolade, at vroeger vaak brandnetelsoep en ligt graag 
te dobberen in bad. “Daar krijg ik de beste ideeën voor nieuwe verhalen”, 
zegt hij zelf. Jozua Douglas is namelijk kinderboekenschrijver. En tipt 
speciaal voor Amstelkids zijn favoriete kinderenboeken. 

DOUGLAS

Het geheime boek van Sinterklaas
Weet jij inmiddels ALLES over  
Sinterklaas? Maar dan ook echt  
ALLES?
Dit boek, speciaal voor kinderen uit de bovenbouw, vertelt 

alles over de Sint en zijn Pieten. Het heet dan ook 
niet voor niets ‘Het geheime boek van  

Sinterklaas’. Leuk om te lezen in en met de klas! 

Schrijfster Floortje Zwigtman is gek op het Sinter   
 klaasfeest en daarom schreef ze dit boek. “Het  
 is zo leuk, omdat het een midwinterfeest is: net 

in de tijd van het jaar dat het vroeg donker 
wordt en rotweer is, is er een feest vol 
warmte en gezelligheid. En ook spanning, 

want Sinterklaas is ook een verkleed-
feest, vol geheimzinnigheid. Hoe 
komen die pepernoten daar? En 
wie klopt er op de deur?”

VAN 
Jozua

TIPS

BOEKEN VAN JOZUAJozua schreef al 
meer dan dertig 
boeken. Wist je 
trouwens dat hij 
bevriend is met  
Tosca Menten? 
Zij schrijft ook 
kinderenboeken en 
schreef onder andere 
Dummie de Mummie. 

1. DE HEKSEN ROALD DAHL
“Ik vind Roald Dahl de beste 

kinderboekenschrijver ooit 
en van al zijn boeken vind ik 
De heksen de beste. In dit boek 

proberen heksen kinderen uit te 
roeien en dat doen ze niet zomaar, 

ze doen dat omdat kinderen voor 
hen naar hondenpoep ruiken. Dat 
is grappig en griezelig tegelijk en 

dat is razendknap.”

DE GRUWELIJKE  
GENERAAL
“Als je een boek leest, kun  
je een ander leven leiden.  
Je ontdekt hoe het is 
om een ander te 
zijn. Ik wilde wel eens 
weten hoe het zou zijn 
om een vader te 
hebben die president 
is. En dus schreef ik dit 

boek over Costa Banana, waarin 
Rosa ontdekt dat ze bespioneerd 
wordt door robotvliegen...”

BUREAU 
S.P.E.U.R.N.E.U.S. EN 
DE BOEKENMAFFIA
“Lev moet van zijn vader 
detective worden en hij 
mag meteen een moord 
oplossen. Dat gaat 
natuurlijk heel erg mis. 
Bureau S.P.E.U.R.N.E.U.S. 
is het los te lezen vervolg     

 op De verschrikkelijke badmeester.”
 

2 MINOES 
ANNIE M.G. SCHMIDT

“Minoes is een vrouw die vroeger 
kat is geweest. Ze kan nog steeds 
met katten praten en zo verzamelt 

ze nieuwtjes voor de verlegen

1

2
3

BOVENBOUW TIP voor je juf of meester (9+)
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journalist Tibbe. Dat gaat geweldig 
totdat Tibbe ontdekt dat de voorzitter 
van de Vereniging voor Dierenvrienden 
helemaal niet zo aardig is voor dieren. 
Ook dit verhaal is grappig en spannend 
en zit boordevol fantasie.”

DR. PROKTORS  
TELETIJDTOBBE JO NESBØ
“Dokter Proktor zit in het verleden 
– diep in de problemen! De 
kinderen Bulle en Lise reizen hem 
achterna in de tijd en beleven 
fantastische avonturen.  
De kinderboeken van Jo Nesbø 
zijn echt ongelooflijk grappig!”

Amstelkids mag twee 
boeken (met handteke-
ning van de schrijfster!) 
verloten. Wil jij dit 
boek winnen? Stuur 
dan een e-mail naar 
info@amstelkids.nl 
en vertel ons waarom jij 
dit boek zou willen 
winnen.

WINNEN!

4
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EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

“Stel je voor dat een mevrouw 
van haar fiets valt, omdat ze 
schrikt van een auto. Nu ligt 
ze midden op straat”, zegt 
Hanneke. “Deze vrouw heeft 
hulp nodig, wat moet je dan 
als eerste doen?” Een lastige 
kwestie. Toch denken veel  
kinderen uit groep 7 te weten 
wat ze zouden moeten doen. 
“112 bellen”, zegt een van 
hen. “Kijken of ze nog leeft”, 
zegt een ander. En een laatste 
zegt: “Eerst hulp aanbieden”. 
En hoewel het allemaal mooie 
antwoorden zijn, vergeten de 
kinderen één ding. “Je moet 
altijd eerst kijken of je zelf veilig 
bent. Deze mevrouw schrok 
van een auto. Misschien  
gebeurde het op een drukke 

weg en kun je gemakkelijk 
aangereden worden. Stap 1 is: 
kijken of het veilig is. Dan kijk 
je hoe het met het slachtoffer 
gaat, daarna bel je hulp-
diensten en dan verleen je 
eerste hulp”, legt Hanneke uit. 

OEFENEN
De kinderen hebben deze mid-
dag allerlei verschillende  
handelingen geoefend. Zo 
leerden ze wat een stabiele 
zijligging is. Dat is een  
EHBO-handeling die je geeft 
als iemand bewusteloos is en er 
kans is dat hij gaat overgeven. 
Robbin en Jurre mochten het 
voordoen. En speelden even 
het slachtoffer. Bente had 
zogenaamd een snee in haar 

arm en kreeg daarom verband. 
Meerdere kinderen leerden in 
een toneelstukje wat je moet 
zeggen als je 112 belt. En 
Hanneke liet zien wat een 
AED-apparaat is. 
“Dit apparaat wordt gebruikt 
als iemand een hartstilstand 
heeft. Jullie hoeven die natuurlijk 
niet te gebruiken, maar het is 
wel handig als je weet waar 
deze hangt in school, zodat je 
het aan anderen kunt vertel-
len.” En wat bleek. De meeste 
kinderen uit de klas wisten 
dit al. 
Weet je waar het 
AED-apparaat bij jou 
op school of in de buurt 
hangt? 

kids ! 
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Je kunt altijd iets doen!
DE TRIANGEL KRIJGT 

EHBO-LES
 Heeft je broertje zich gesneden? 

 Is je oma flauwgevallen? Of is er 

 een ongeluk in de straat gebeurd? 

 “Je kunt, ook als kind, altijd iets

 doen”, zeggen Hanneke en 

 Margreet van het Rode Kruis. 

 “Al is het iets kleins.” 

ELLIOT (10)

HELEEN (10)

ELISA (9)

MANASSE (10)

“Ik wil wel mensen helpen. Maar 
misschien vind ik het nog wel  
spannend als het echt moet.”

“Ik vond het een leuke 
middag, omdat ik nu iemand 
kan helpen op verschillen-

de momenten.”

Het was heel 
leerzaam. Nu weet ik 

precies wanneer ik 112 
moet bellen. 

Het is 
interessant om te 

weten hoe je iemand zou 
kunnen helpen. Juf Hanneke
 en juf Margreet wisten er 

echt veel van.

Zo’n 
les krijg je niet elke 

dag. En ik weet nu dat ik 
altijd eerst mezelf in veiligheid 

moet brengen, voordat ik 
hulp aanbied.

ILIA (11) 

WAT IS HET RODE KRUIS?
Het Rode Kruis biedt hulp aan 
mensen in nood. Dichtbij, als je op 
blaren loopt bij een marathon. Als 
je je huis uit moet door een gaslek 
of als je in glas bent gaan staan 
op een feestje. Maar ook ver  
weg. Als mensen moeten vluchten.
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REPORTAGE 

Olivier
“Onze juf 
heeft al veel 
over de Poel 
verteld, maar 
ik heb nu nog 
meer geleerd.” 

WAT LEEFT ER IN

De Poel is een veenplas. Veenplassen ontstaan als het veen 
wordt weggehaald om te gebruiken als turf. Dit gebeurde onder 
andere in de 19e eeuw. De regio Amsterdam kreeg steeds meer 
inwoners. Deze mensen hadden behoefte aan brandstof en dus 
gingen ze veen afgraven om als turf te gebruiken. De meeste 
veenplassen werden weer drooggemalen en volgebouwd, denk aan  

Waarhuizen, Middenhoven of Westwijk. Maar de Poel bleef. 

Tijdens hun zoektocht naar dieren 
worden Olivier en Quinten 
geholpen door twee echte  
boswachters. En zelf zijn ze ook 
goed uitgerust met hoge regen- 
laarzen en schepnetten. De eerste 
scheppen uit de Poel leveren nog 
niet veel moois op. “Het is herfst 
en daarom liggen er op het  
moment veel bladeren in het 
water”, vertelt boswachter  
Claudia. 

VISSOORTEN
“Wat voor vissen leven er eigenlijk 
in de Poel”, vraagt Quinten de 
boswachters. 
“Snoeken, 
karpers en veel 
kleinere vissen. 
Die vissen komen 
hier vooral door 
vogels. Een reiger is bijvoorbeeld 
ook een bewoner van de Poel. 
Die neemt een visje mee in zijn 
bek, laat ze soms vallen… en zo 
komen er nieuwe vissen in de Poel 
terecht.”

HOE IS DE POEL ONTSTAAN?

EN OM DE POEL?

Je hebt er vast wel eens 
in gezwommen, op gevaren, 
omheen gewandeld of op 
gesupt. De Poel is  
misschien wel een van de 
bekendste stukjes van 
Amstelveen. Maar welke 
dieren leven er eigenlijk 
in deze veenplas?  
Quinten (9) en Olivier (10) 
zoeken het voor je uit! 

Olivier

Quinten

In een nieuwe 
schep uit de Poel 
worden wat kleine 
kriebeldiertjes 

gevonden. Ook 
vliegt er een libelle  

voorbij en veel kleine insecten. 
“Dat is heerlijk voer voor de ronde 
zonnedauw. Dat is een vleesetende 
plant die hier veel voorkomt.  
De bladeren hebben tentakels, 
waarop een druppeltje kleverige 
stof zit. Vliegjes vinden die lekker. 
Als een vliegje op het blad landt, 
dan kleeft het vast. Het blaadje rolt 
zich vervolgens langzaam op om 
de prooi te kunnen verteren.”

In een nieuw, vol schepnet vinden 
de jongens een mooi 

gekleurd visje. Ook 
vinden ze een 
poot van een 
rivierkreeft. 

“Leven die hier 
ook?”, vraagt Olivier. “Ja. Er leven 
ook veel dieren in de Poel die 
gewoonweg in het water zijn 
komen lopen”, vertelt Claudia. 

RINGSLANG
Na een zoektocht in en om het 
water wil Claudia de jongens 
graag nog iets laten zien. Even 
verderop wijst ze naar een grote 
hoop. “Dat is een 
slangennest. 
Hierin leggen 
ringslangen hun 
eieren. In dit 
broeinest kan het 
wel 80 graden worden.” Het nest 
is niet door de slangen zelf  
gemaakt, de boswachters hebben 
dit gedaan. Zij helpen de slangen. 
Er is langs de Poel namelijk weinig 
beschutting. De slangen zijn vanuit 
de lucht dus makkelijk te zien door 
buizerds en reigers. En zijn dan 
dus een makkelijke prooi. Daarom 
helpen de boswachters de slangen 
om veel eieren te leggen, zodat de 
ringslang bij de Poel blijft  
voortbestaan. 

De broeihopen bestaan voor één 
derde uit dood boomblad, voor 
één derde uit paardenmest met stro 
en voor één derde uit een paar 
dikke en veel gekneusde takken. 
“De ringslang kan trouwens 
ongeveer één meter lang worden 
en is gelukkig niet gevaarlijk”, stelt 
Claudia iedereen gerust.  

6

“Later wil ik 
bioloog worden. 
Dus dit was 
echt leuk! We 
mochten ook 

kijken op plekken waar je 
normaal niet mag komen.”
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SCHRIJVER IN DE KLAS 

“Het liefst schrijf ik over 

Alle kinderen luisteren met open 
mond naar de verhalen van 
Simon. Hij kan namelijk niet 
alleen mooie verhalen schrijven, 
maar kan ze ook erg goed 
vertellen. Naast uitvinder had hij 
vroeger ook het idee om  
toneelspeler of meester worden.  
Misschien komt het daardoor. 
Presenteren en vertellen vond hij 
in elk geval altijd al leuk om te 
doen. Op het toneel of in de klas. 
Totdat hij op een dag een toneel-
stuk schreef. Toen ontdekte hij dat 
schrijven nog veel leuker is dan 
toneelspelen. Tenminste, zo ziet 
hij dat. Sinds die tijd schrijft 
Simon van der Geest vooral voor 
kinderen.

FIJNE PLEK
Simon schrijft meestal thuis. Maar 
de fijnste plek om te schrijven is 
voor hem bij het strand. En dan 
vooral in de duinen. “Daar verzin 
ik de beste verhalen voor nieuwe 
boeken. Vaak gaan die over 
geheimen of over dieren. Of een 
combinatie van die twee, zoals in 
mijn boek Spinder”, vertelt Simon. 
Dat boek gaat onder andere over 

insecten. Wist je dat Simon als 
kind al insecten spaarde? En dat 
doet hij nog steeds. Voor de 
kinderen van Het Palet heeft hij 
zelfs wat insecten meegenomen 
om te laten zien in de klas. 

PLEEGZUS
“Als je wilt schrijven over een 
onderwerp, moet je er veel 
weten. Dat kun je doen door veel 
te lezen, met mensen te praten of 
op pad te gaan”, vertelt Simon 
aan de kinderen. Voor zijn boek 
Het Werkstuk haalde Simon veel 
ideeën uit de verhalen die hij van 
zijn zusje hoorde. Het Werkstuk 
gaat namelijk over een meisje, 
Eva, die haar biologische vader 
niet kent. En op zoek gaat naar 
haar echte vader. De verhalen 
van het zusje van Simon kwamen 
goed van pas. Zijn eigen zusje is 
namelijk niet zijn biologische 
zusje. Ze hebben dus niet dezelfde 
biologische ouders. Simon’s zusje 
is een pleegzus. “Maar ze voelt 
wel als mijn echte zus”, zegt hij. 
Voor het schrijven van dit boek 
kreeg Simon dus goede ideeën 
door met haar te praten. “En ik 

ben naar Suriname gegaan. In het 
boek gaat Eva namelijk op zoek 
naar haar vader in Suriname. 
Maar ik was daar nog nooit 
geweest. Om goed te kunnen 
beschrijven hoe het daar is, moet 
je weten hoe het voelt en ruikt in 
dat land.” 

Aan het einde van de gastles 
krijgen de kinderen nog een 
handtekening van Simon in hun 
eigen boek. En dat is toch best 
uniek. 

geheimen en dieren”
Het is een bijzondere ochtend op basisschool Het Palet.  
De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 krijgen namelijk bezoek 
van kinderboekenschrijver Simon van der Geest. “Toen ik heel 
klein was, wilde ik uitvinder worden”, vertelt Simon. 
“Maar eigenlijk ben je dat nog steeds”, roept een leerling uit 
groep 7. “Een uitvinder van boeken.”

WAAROVER ZOU JIJ EEN 
BOEK WILLEN SCHRIJVEN?

GASTLES OP HET PALET kids ! 
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REPORTERS

Steve is eigenaar van Patisserie 
Prenger op de Amsterdamseweg. 
Met een team van 14 mensen 
werkt hij in deze bakkerij. En zijn 
vrouw werkt hier ook.

Wilde je altijd al  
banketbakker worden?
“Ja, dat wilde ik heel mijn leven  
al. Ik ben dan ook al jong in de 
banketbakkerij gaan werken.  
Eerst mocht ik alleen bakplaten 
schoonmaken, maar dat maakte 
me niet uit. Ik wilde in de  
bakkerij zijn.”

Hoe heb je leren bakken?
“Dat heb ik op school geleerd. De 
banketbakkersschool. Ook heb ik 
veel geleerd in verschillende 
banketbakkerijen. En ik leer nog 
steeds. Ik ben altijd nieuwe dingen 
aan het bedenken en proberen.”

Hoe doe je dat?
“Vaak verzin ik nieuwe 

dingen op vakantie. En die ga ik 
gewoon uitproberen. Soms mislukt 
het, maar soms wordt een taart of 
koek echt beter.”

Waarom wilde je  
banketbakker worden?
“Ik vind het heel leuk om lekkere 
dingen te maken. En de sfeer in 
een banketbakkerij is altijd goed. 
Mensen hebben eigenlijk altijd 

een goed humeur. Ze hebben 
meestal iets te vieren, dus zijn ze 
vrolijk. En gelukkig ben ik een 
ochtendmens.”

Waarom is dat handig?
“Ik start iedere ochtend om half 5 
in de bakkerij. Dan is alles vers 
gemaakt, zodra de winkel  
opengaat.”

Is het tijdens de Sinter-
klaasperiode extra druk?
“Zeker! We moeten met het  
bakkersteam dan extra hard 
werken. Maar dat vinden we juist 
leuk. Het is leuk om alle lekkere 
Sinterklaasproducten te maken.  
Ik vind het de leukste tijd van  
het jaar!”

Hoeveel kilo ingrediënten 
gebruiken jullie? 
“Dat vind ik moeilijk te zeggen, 
maar in een heel jaar gebruiken 
we wel zo’n 5.000 kilogram boter. 
En per week maken we zo’n 120 

liter slagroom op. Tijdens de 
Sinterklaasperiode gebruiken we 
vooral veel chocolade. Voor het 
maken van chocoladeletters.” 

Verkopen jullie ook veel 
pepernoten? 
“Jazeker! Maar wisten jullie dat 
pepernoten, die harde ronde kleine 
koekjes, eigenlijk kruidnoten heten. 
De echte pepernoot is gemaakt van 
roggemeel en heeft een beetje een 
dobbelsteen-vorm. De structuur is 
zacht. Een beetje als taaitaai.”

Heb je een geheim  
Sinterklaasrecept? 
“Nou, geheim is het niet. Maar  
wij maken alles wel op onze eigen 
manier. Soms doen we iets extra’s 
in een recept, waardoor het toch 
een beetje anders is dan anders.  
En Sint en zijn Pieten komen  
regelmatig in de winkel om  
lekkere dingen te halen.”

Snoep je de hele dag door?
“Natuurlijk proef ik wel veel, maar 
ik eet niet de hele dag door hoor.”

Heb je een tip voor kinderen 
die banketbakker willen 
worden?
“Ga lekker veel bakken en proeven. 
En als je oud genoeg bent, ga dan 
naar de bakkersschool en als 
bijbaantje in een bakkerij werken. 
Tijdens deze Sinterklaastijd kun je 

ontzettend veel lekkere recepten 
uitproberen.”

Aan het eind van het interview 
waren de speculaaskoekjes van 
Emma en Moïse versgebakken en 
afgekoeld. En kregen ze een grote 
doos mee naar huis. 

EVEN VOORSTELLEN 
Naam: Steve Bouman
Leeftijd: 29 jaar 
Beroep: Banketbakker
Eet graag: Gevulde koeken
Gezin:Vrouw en 2 kinderen

MARSEPEIN & 
SPECULAAS

Steve is banketbakker 
De vriendinnen Emma 
en Moïse (9) van de 
Willem-Alexander-
school zijn de  
Amstelkids Reporters 
van deze editie. De 
meiden zijn dol op 
bakken. En dat kwam 
goed uit, want zij 
mochten banketbakker 
Steve interviewen. 
En konden tijdens 
hun interview zelf 
aan de slag met het 
maken van lekkere
speculaaskoekjes. 

Amstelkids Reporters Emma en moÏse interviewen banketbakker Steve

8

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
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OP 6 DECEMBER VRIJ?

WAT VIND JIJ?

kids ! 

9

Samin Julian

NEE

ALLE KINDEREN MOETEN OP 6 DECEMBER 

EEN VERPLICHT VRIJE DAG KRIJGEN

STELLING:

Iedere editie legt  
Amstelkids de kinderraad 

van Amstelveen een  
lastige stelling voor. 

Deze keer gaat de  
stelling over,  

hoe kan het ook anders:  
PAKJESAVOND. 

“Niet verplicht, 
maar het zou wel 
superleuk zijn! 
Want met  
pakjesavond ga 
je superlaat naar 
bed en dan moet 
je de volgende 

dag vroeg op en ben je doodmoe.” 

“Kinderen kunnen 
zich niet goed  
concentreren op die 
dag. En op sommige 
scholen worden er 
alleen maar leuke 
dingen gedaan.” 

“Niet iedereen viert  
pakjesavond. Voor andere 
mensen is een andere 
feestdag belangrijk.  
Dan zouden zij ook op  
die dag een vrije dag 
moeten krijgen.” 

“Ik vind het niet 
nodig dat kinderen 
de hele dag vrij 
zijn, maar wel de 
eerste 2 uurtjes om 
uit te slapen!”

“Het is juist 
leuk om te 

vertellen aan 
je klasgenoten 

wat je hebt 
gekregen.”

“Je hebt al 
best veel 

vrije dagen 
en school is 
ook gewoon 

belangrijk.”

“Ik vind van wel,  
want meestal op  
pakjesavond wordt het 
laat bij de meeste 
kinderen en misschien 
zijn ze dan heel moe 
op school. En het is 
een oudhollands feest, 
dus dat mag best  
wel gevierd worden.”

“Op pakjesavond 
wordt het vaak 
laat. Het is 
dan fijn om de 
volgende dag 
vrij te zijn en 
dan te kunnen 
genieten van  
je cadeaus!”   

“Ik vind dat groep 1,2,3,4 en 
5 vrij moeten krijgen, want 
ik denk dat de kinderen uit 

groep 6,7 en 8 minder  
pakjesavond vieren. Dus zij 

moeten wel naar school.” 

JA

JA JA

JA
NEE NEE

NEE

JA

Melat

Samin

Flore 

(DE DAG NA PAKJESAVOND)

NEE

Joshua

HA-HA! DRIE MOPJES! 
HOE HEET DE  
STOOMBOOT VAN  
SINTERKLAAS?

Als Piet in zijn 

ene hand 12 

pakjes heeft en in 

zijn andere hand 

20 pakjes. Wat 

heeft hij dan?Wat is de  
mooiste bloem 
op 5 december?  

Antwoord: De Taai Tanic  

Antwoord: Heel 
grote handen :)

Antwoord: De HyaSINT  

Punya

Julia 
Anneli Vive 

Julian
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TALENT

De 9-jarige Nova speelt een rol in de musical: 
The Sound of Music. Deze musical gaat over 
een gezin met zeven kinderen. Nova speelt de 
rol van de jongste dochter van het gezin: 
Gretl. Ze treedt op door heel Nederland.  

Zie jij de 10 verschillen in deze foto’s ? 

Omcirkel ze allemaal!

NOVA (9) 
speelt in 

 

VERSCHILLEN
en vind de 10

OH, KOM ER EENS KIJKEN… 

“Ik 
hou 
sowieso van 
balsporten”

Hoe ben je aan de  
rol in de musical 
gekomen? 
“Eigenlijk zou ik misschien 
in de musical Tina Turner 
spelen. Daar had ik auditie 
voor gedaan. Maar door 
corona ging dat allemaal 
niet door. Uiteindelijk kreeg 
ik een mail of ik auditie 
wilde doen voor een rol in 
The Sound of Music. En dat 
heb ik gedaan.”

Hoeveel audities 
moest je doen? 
“We hadden vier rondes. 
Daar werd ik wel erg 
zenuwachtig van. Maar 
uiteindelijk ben ik uitgekozen 
voor de rol van Gretl!”

Wat is er leuk  
aan jouw rol? 
“Het is een leuke rol,  
omdat ik veel grapjes mag 
maken. De mensen in de 
zaal liggen vaak in 
een deuk.”

Hoe is het om in grote 
theaters te staan? 
“Het is heel erg leuk, zowel 
op het podium als achter de 
schermen. We maken veel 
lol en als we op het podium 
staan zetten we natuurlijk 
een mooie show neer. Ik 
geniet altijd erg van het 
slotapplaus, aan het einde 
van de musical. Dat is zo 
gaaf!”

Is het niet spannend?
“Ja soms wel. De eerste 
show vond ik heel  
spannend! En optreden in 
Koninklijk Theater Carré, in 
Amsterdam, was dat ook. 
Maar ook heel leuk.” 

Wat is er leuk aan 
spelen in een musical?
“Je kunt zingen, dansen en 
acteren tegelijk. En je mag 
op het podium staan met 
allemaal professionele 
artiesten. Ik geniet daar 
heel erg van!” 

 een MUSICAL!

EVEN VOORSTELLEN 
Naam: Nova Hamel 
Leeftijd:9 jaar 
School: Mkc Mio Mondo
Hobby’s: Dansen, zingen  
                en karate

10
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UIT DE BUURT

ISABELA ZIT 
OP ATLETIEK
Van kogelstoten tot hoogspringen. 
Isabela doet het allemaal! Ze zit 
nu ongeveer een jaar op atletiek. 
“Het is een heel leuke sport,  
omdat je zoveel verschillende 
onderdelen hebt”, vertelt ze. 

Op atletiekvereniging Startbaan laat Isabela, van 
de Willem-Alexanderschool, al haar kunsten zien. 
Atletiek is een individuele sport. Individueel bete-
kent in dit geval, dat bij wedstrijden alleen je eigen 
prestatie telt. Een uitzondering hierop is de estafet-
te, waar het resultaat van de 3 of 4 lopers telt. 
Isabela geniet van alle onderdelen. “Ik ben alleen 
niet zo goed op de 1000 meter. Maar alle andere  
onderdelen vind ik megaleuk om te doen!”

FARAH EN SARAH 
zijn blij met hun eigen laptop

WIN EEN UUR 

GEHEIMZINNIGE       

Op het schoolplein van de Triangel ontdekten de  
kinderen plots deze mooie kunstwerken. 

Ze zijn gemaakt van stoepkrijt. Wie ze heeft getekend, is niet bekend. Het grijze  
schoolplein kan wel wat kleur gebruiken, dus zeggen ze op de Triangel: GA ZO 
DOOR GEHEIMZINNIGE KUNSTENAAR! Bedankt voor de foto’s, meester Theo!

KUNSTENAAR 

KLAAR VOOR DE WINTER?

Thuis lessen volgen en huiswerk  
maken. Sommige kinderen ging het 

tijdens de lockdown goed af. Maar zelfstandig 
thuiswerken is niet zo makkelijk als je een 
laptop moet delen met een groot gezin. Of als 
je helemaal geen laptop hebt. Ook Farah en 
Sarah hadden hier last van. Maar zij kregen 
een tweedehands laptop van Project Edu-PC.

Deze meiden uit groep 8, van Kindercampus King, 
moesten hun laptop thuis delen. En dat was niet altijd 
gemakkelijk. Ze misten zo nu en dan lessen en liepen 
daardoor soms achter. 

OUDE LAPTOPS
Project Edu-PC helpt kinderen als Sarah en Farah. Het 
project zamelt gebruikte laptops in, verwijdert alles wat 
erop staat en installeert ze opnieuw. Samen met een 
muis en een hoes worden de laptops via scholen aan 
kinderen gegeven die ze nodig hebben. Zo kregen 
Sarah en Farah ook een eigen laptop. “Het is echt heel 
fijn om te kunnen werken op een eigen laptop. Ik kan 
hem nu naar mijn eigen kamer meenemen en mij veel 
beter concentreren. Als het weer minder goed gaat met 
corona, dan kan ik in ieder geval goed mijn lessen 
blijven volgen. En nu gebruik ik hem veel voor  
huiswerk”, zegt Sarah.

Is er bij jou thuis geen geld om een laptop 
te kopen? En heb je hem wel nodig?  
Via de website van Project Edu-PC kan jouw juf of 
meester een laptop voor je aanvragen. 

SCHAATSEN MET DE HELE KLAS!
Vanaf 4 december is de Winter  
Village weer terug op het Stads-
plein en kun je weer schaatsen! 
Lijkt het jou leuk om een uur met 
je hele klas te schaatsen? 

Stuur dan een foto, video of 
e-mail (info@amstelkids.nl) 
waarmee je laat zien dat jouw 
klas Winter Village ready is.  
En vertel ook in je mail waarom 
juist jullie dit willen winnen. 
 De redactie neemt daarna zo 
spoedig mogelijk contact op met 
de winnaars!

kids ! 
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KLEURPLAAT & PAKJESSPEL!

VOLG AMSTELKIDS OOK OP     @amstelkids

 PA
KJ

ES
S
P
EL

1.Je bent op w
eg, m

aar dat 
kan sneller! G

ooi nog een 
keer om

 snel naar je school te 
gaan!
6.  Je kent een snelle route
door A

m
stelveen. G

a snel 
naar plaats 12. 
19. Een gat in je zak. H

et 
O

ude D
orp ligt vol  

pepernoten. O
pruim

en! 
Sla een beurt over. 
3
1. O

 nee, je hebt de 
cadeautjes voor de verkeer-
de school m

eegenom
en. 

Terug naar het Pakjeshuis 
A

m
stelveen.

3
5. M

et O
zosnel ben 

je O
-ZO

-SN
EL. G

a naar 
vakje 40.
4
1. Je w

ortels zijn op. 
Even naar de groente-
m

an op het Stadsplein. Sla 
een beurt over.
52. Sint is zijn m

ijter  
verloren op de Beneluxbaan. 
Je m

oet terug om
 hem

 te 
halen. G

a naar vakje 43.
58

. H
elp je Pietenvrienden 

een handje. A
l je m

edespe-
lers m

ogen (als ze dat w
illen) 

5 plaatsen vooruit.
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2

yes! Extra
beurt cadeau! 

chill! Extra

beurt cadeau! 
cool! Extra

beurt cadeau! 

Vet! Extra

beurt cadeau! 

FINISH!

wist jij dat?

Pepernoten? Vroeger  

zat er peper in, maar 

omdat dat toen erg duur 

was, werd het later  

weggelaten.  

start

 = z

A
F EN

 TO
E EEN

PEPERN
O

O
T 

ETEN

n
iet

vergeten
:

W
A
T
 
H
E
B
 
J
E
 
N
O
D
I
G
?

Voor iedere speler een schuim
pje (de pion) • Een dobbelsteen • W

IE H
ET H

O
O

G
ST G

O
O

IT M
A

G
 B

EG
IN

N
EN

! 

Mijn school:

12

kids !
 

Sint en zijn P
ieten zijn 

aangekom
en! D

e pakjes 
m

oeten nu door de P
ieten 

naar jouw
 school w

orden 
gebracht. V

oordat het te 
laat is…

 W
ie als eerste bij 

de finish is, is op tijd bij  
de school en heeft  
gew

onnen!  V
eel succes.
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