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Judo in een parkeergarage

op testlocatie

5

Hoe is het om coronatesten 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.

6
WIN

EEN KLASSENUITJE!

9

Luca en Kick zijn er blij mee!

“We mogen gelukkig weer!”
Eindelijk mogen de jongens weer écht judoën. “Onlinelessen zijn leuk,
maar dit is veel beter”, zegt Luca (10), van basisschool Piet Hein.
De lessen worden sinds kort niet in een zaal gegeven maar, vanwege
corona, in de parkeergarage op het Stadshart.
“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 verdieping van de parkeergarage en
daar ligt een grote judomat. Daar
wordt volop gesport door allerlei
kinderen die normaal altijd binnen
judolessen krijgen.

EEN BIJZONDERE GAST
IN GROEP 8

De burgemeester op
digitaal bezoek

Elleen & Sylvan

woonden al over de
hele wereld
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BIJZONDERE PLEK
Lange tijd kregen de jongens online
judoles, maar dat komt volgens hen

Wat vind
jij?
Moeten kinderen
ieder jaar
verplicht een week
online onderwijs
volgen?
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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 opengaat. “Maar tot die tijd is dit een
top oplossing!”

PUZZELEN & MOPPEN

MOPPEN

WOORDZOEKER

Meester tegen leerling Tom:

ZOEK DE WOORDEN EN STREEP ZE WEG!
Ontdek jij welk woord er nog
meer tussen de letters staat?

“WAT BEN JE LAAT!”

STELLING

BOEKENWURM

MODEL

MUZIEK

INTERVIEW

SCHAATSEN

SCHOOL
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Tom: “Maakt het wat uit dan?
U zei gisteren zelf: het is
nooit te laat om te leren!”
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Er staan 3 huizen in
de brand; een rood
huis, een geel huis
en een groen huis?
Welk huis gaat de
ambulance blussen?
Antwoord: Een ambulance
blust niet! Dat doet de
brandweer.

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.”

HOE NOEM JE EEN MOBIELE TELEFOON
DIE IN DE WC IS GEVALLEN?

Het woord is:

Antwoord: Pleemobiel!

WIN EEN BOEKENBON!

Heb jij de lentebloemen al in deze editie van
Amstelkids gezien? Tel alle bloemknoppen, stuur
jouw antwoord op naar info@amstelkids.nl en maak
kans op een boekenbon van €15,-

KON=Z

T=M

TDEK JIJ
WELKE ZIN ON
S?
IN DEZE REBU

+

WINNAAR
GEFELICITEEERD!
In de herfst-editie van
Amstelkids vroegen we je
alle herfstbladeren in de
krant te tellen.

Anna

Wat zijn jullie fanatiek gaan tellen,
super! Het waren 32 herfstbladeren.
Anna (9) van de Roelof Venema
School won met haar inzending
een boekenbon! Nog van harte
gefeliciteerd! Heb jij de
bloemen in deze editie al geteld?

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.
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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.

Colofon

kids!
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AAN DE SLAG

HEB JIJ
ISJA AL
GESPOT?

Wil jij weten
waar Isja in
Amstelveen staat?
Kijk op pagina 10!

MAAK EEN TIJDCAPSULE
VAN DIT BIJZONDERE JAAR!
Dit coronajaar is
een bijzonder jaar
geweest. Wil jij
kinderen van de
toekomst vertellen
hoe dit jaar voor
jou is geweest,
maak dan jouw eigen
tijdcapsule.
Een tijdcapsule is een klein doosje
of blikje waar je iets in doet.
Spulletjes uit deze tijd. Het is de
bedoeling dat je het doosje goed
afsluit en verstopt en dat het pas
over héééél veel jaren weer wordt
opengemaakt. Zo leren de vinders
van deze capsule van alles over
hoe het was om in 2020/2021 te
leven. Wil jij een eigen tijdcapsule maken voor
Amstelveense kinderen van
de toekomst? Volg dan de
volgende stappen!
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KIES EEN DOOS OF KISTJE
Bedenk hoeveel spullen je ongeveer in
de capsule wilt bewaren. En dus hoe
groot de doos moet worden. Als je de
capsule in huis bewaart, is een
schoenendoos een goede optie. Maar
wil je hem buiten bewaren moet de
doos tegen wind en regen kunnen.

SCHRIJF EEN BRIEF

Verzamel de voorwerpen die je in je
tijdcapsule wilt stoppen. Wat wil jij de
vinder vertellen over deze tijd? De
voorwerpen in een tijdcapsule hoeven
niet duur te zijn. Wat is er uniek aan
deze tijd? Denk bijvoorbeeld aan:
populair speelgoed of gereedschap, kranten, foto’s, geld,
technologie enzovoorts.

4

Schrijf in een brief hoe het is om in deze tijd
te leven. Vertel daarbij ook wat over jezelf,
dus over de maker van deze tijdscapsule.

niet open voor
3-3-3030

SPULLEN VERZAMELEN

VERSTOP HEM
Sluit je capsule nu goed af. En leg
hem op de plek waar je hem wilt
verstoppen. Je kan ‘m bijvoorbeeld
begraven in je tuin. Of verstoppen
op zolder. Overleg wel eerst even
met je ouders.

TIP! Stop geen
spullen in je tijdcapsule
die kunnen bederven.
Niemand wil een cupcake
van 30 jaar oud.
SUCCES!
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LEKKER LEZEN

TIPS

om lekker te lezen

A?
W I E IS E L L
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.

JULIUS ZEBRA

DE

ROLLEBOLLEN

WAANZINNIGE

MET DE

BOOMHUT

ROMEINEN

ANDY

GARY

GRIFFITHS

NORTHFIELD

“Het boek gaat
over een zebra
die gladiator wordt. Hij beleeft
avonturen in het verleden. Ik leer
graag nieuwe dingen over
vroeger. Er zitten veel plaatjes in
en weinig tekst. Dus voor kinderen
die lezen niet zo leuk vinden,
raad ik dit boek ook zeker aan.”

“De hoofdrolspelers zijn
Andy en Terry.
Ze bouwen een boomhut en bij
ieder boek uit de serie bouwen ze
er weer 13 verdiepingen bij. Er
zijn nu al 9 boeken en dus 117
verdiepingen. In deze boeken
staan allemaal grappige
tekeningen bij de verhalen. Leuk
om te kijken en te lezen.”

DE GORGELS

KIDSWEEK

JOCHEM MYJER

MOPPENBOEK

“Dit boek lees ik
niet zelf, maar
mijn vader leest
het voor. Het
gaat over een
jongen die superogen heeft en
daardoor de Gorgels kan zien.
De Gorgels zijn waakwezens die
beschermen tegen de Brutelaars.
Het is echt spannend!”

VAN HOLKEMA
& WARENDORF

“Er staan hele
leuke moppen
in dit boek.
Ik vertel ze
graag tijdens het eten. En wie
houdt er nou niet van moppen? ”

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN!

V o o r l e e st I P V O O R I N D E K L A S

Iedere editie van
Amstelkids tippen
leerlingen, klassen,
juffen of meesters hun
favoriete boeken.
Grappige, spannende of
zielige boeken. Deze
keer tipt Ella haar vier
lievelingsboeken.
Heb jij ze al gelezen?

van Ella (8) van basisschool
De Pioniers

Juf Mariël en
juf Monique,
de juffen van
Ella, hebben een
goede voorleestip!

DE BOZE HEKS IS
WEER BEZIG!
HANNA KRAAN
“In dit boek staan korte,
spannende verhalen vol
humor. De verhalen gaan
over een heks bij wie de
toverspreuken vaak
mislukken. Gelukkig loopt
het (bijna) altijd goed af.
Voor de juffen en meesters is het een heerlijk
voorleesboek om allerlei
stemmetjes te gebruiken.
Veel leesplezier!”

WINACTIE

Stuur jouw top-5
boeken of de top-5
van je klas naar
info@amstelkids.nl
en win een boek.

Ontdek jij de tien verschillen in de foto van de kinderraad?!
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Lees meer over de kinderraad op pagina 10.

REPORTERS
Amstelkidsreporters Dex en Isis interviewen Robert

kids!
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“Samen pakken we corona aan!”

EVEN VOORSTELLEN

De Amstelkids Reporters
van deze keer mochten
een bijzonder persoon
interviewen. Robert
werkt namelijk bij de
test- en priklocatie in
de RAI in Amsterdam.
Reporters Dex en Isis
hadden heel wat vragen!
Wat doe je hier
allemaal?
“Ik heb eerst heel veel
coronatesten afgenomen bij
allerlei verschillende
mensen. En nu zorg ik
ervoor dat het bij het
vaccineren helemaal goed
verloopt. Ze noemen dat
met een mooi woord een
floormanager.”

Prik je zelf ook?
“Nee, daar moet je voor
opgeleid zijn. Dat is heel
professioneel werk. Maar ik
regel wel van alles hier.”

Vind je het leuk
om te doen?
“Ja, heel leuk. En het is ook

Naam: Robert
Leeftijd: 49
Waar: GGD Amsterdam
Huisdier: Kat Guus
Hobby’s: Koffie en koken

heel belangrijk. We zijn
met z’n allen ontzettend
druk bezig om iedereen te
testen en nu gelukkig ook al
mensen te prikken. Zodat
ze niet meer ernstig ziek
kunnen worden.”

Waarom ben je dit
werk gaan doen?
“Ik heb eigenlijk een eigen
koffiebedrijf. Maar door de
corona liep dat niet goed
meer. Ik had dus ander
werk erbij nodig. Zo ben ik
hier terecht gekomen.”

Moet je speciale
kleding aan?
“Zeker, dat is heel belangrijk. Het zit niet zo lekker,

maar het voelt wel heel
veilig. Dat is fijn!”

Wat is jouw mooiste
ervaring hier?
“Er zijn veel mooie
momenten. Maar er was
hier laatst iemand van
boven de 100 jaar. En die
mevrouw was zo ontzettend
blij dat ze een prik mocht
hebben. Omdat ze al
zoveel maanden bang was
geweest corona te krijgen.
Dat is mooi!”

Hoe is het om
getest te worden?
“Het is altijd even wennen.
Maar eigenlijk vindt iedereen het meevallen, ook

Wist je dat…
De eerste
CORONABESMETTING
in Nederland alweer
meer dan een jaar
geleden werd
ontdekt.

Er inmiddels al

miljoenen
testen
zijn gedaan
in Nederland.

Je

kinderen. Je maakt allemaal
wel eens je oren schoon,
toch? Daar kun je het mee
vergelijken. We nemen met
dat wattenstaafje een
beetje vocht af uit je keel en
uit je neus. Het kietelt meer
dan dat het pijn doet.”

Waarom zouden
kinderen ook
moeten testen?
“Als je corona hebt, kun je
andere mensen besmetten.
En dat kun je voorkomen
door je te laten testen. Dat
geeft toch een goed gevoel?
Als je twijfelt, je niet lekker
voelt, minder proeft, hoofdpijn hebt of hoest…laat je
dan testen. De test valt

reuze mee, je bent zo klaar
en heb je de test gedaan
dan krijg je een mooi
Dapperheidsdiploma!”

Wil jij ook
een 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

90%

van de
vieze geurtjes
van mensen niet op

1,5 meter afstand
ruikt. Beter!
COVID-19 heet zo omdat in 2019 de eerste
besmetting in China is vastgesteld.
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SPORT & BEWEGEN

Annika
9 jaar
HEBBEN

JASMIN & DAVID
EEN EIGEN YOUTUBE-KA-

JASMIN & DAVIDStar
HEBBEN
7 jaar
EEN EIGEN YOUTUBE-KA-

gek op schaatsen!

Deze twee meiden staan
het liefst het hele
jaar op het ijs.
Annika van de
Amstelschool gaat
graag zo hard mogelijk.
Terwijl Star van
basisschool De Cirkel
de mooiste kunstjes
kan. De meiden
vertellen graag over
hun sport: schaatsen.

ANNIKA (9)

STAR (7)

Langebaanschaatsen

Kunstschaatsen

“Je moet lange slagen maken,
dan val je minder snel”

“Ik wil op de Olympische
Spelen schaatsen.”

“Ik begon ongeveer drie jaar
geleden met schaatsen. En kan
inmiddels al pootje over.
Dat betekent dat je in de bocht je
ene been over je andere been zet.
Hierdoor kun je veel sneller in de
bocht. Ik schaats op noren.
Dat zijn lange schaatsen.
Daarmee kun je ook sneller. In
de zomer schaats ik niet, maar
skeeler ik. Het was heel leuk om
dit jaar op natuurijs te kunnen
schaatsen. Daar zaten wel veel
hobbels in. Dat schaatst wel heel
anders dan op de kunstijsbaan.”

“Ik was vier jaar toen ik voor de
eerste keer op het ijs stond.
Vanaf toen wilde ik op schaatsen.
Mijn schaatsjuf ontdekte dat ik
best goed was in kunstschaatsen.
Nu train ik bijna iedere dag.
Omdat ik zoveel train, mag ik
soms wat eerder van school weg
of wat later beginnen. Dan krijg ik
wel huiswerk mee om thuis of in
de auto te maken. Het allerleukst
vind ik dat je met schaatsen mooie
kunstjes kunt leren. En ik wil altijd
beter worden. Ik train op het ijs,
maar ook thuis op de vloer.”

win
actie LEER EEN SALTO

& WIN EEN KLASSENUITJE!

Kun jij al Frontflip, Backflip, Sidefront of Twister? Of heb je nu geen idee
waar we het over hebben? Het zijn trucjes op de trampoline. Deze trucjes kunnen best lastig zijn, daarom hebben we een wat makkelijker trucje om de salto
te leren. LET OP! Laat je altijd door iemand helpen.
Een kniesalto is eigenlijk een
normale salto alleen leer je hem
aan op je knieën. Het voordeel
van deze salto is dat hij minder
eng is en je dichter bij de grond
blijft.

Je leert hem zo:
1. Ga op je knieën zitten en
maak een koprol.
2. Als dat lukt, doe dan een
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kniezit (dus eerst springen en
op je knieën terechtkomen) en
gelijk daarna een koprol.
3.Als dat helemaal goed gaat,
kun je proberen iets hoger te
springen en iets minder op je
handen te leunen. Blijf oefenen,
oefenen, oefenen…want
uiteindelijk kun je een salto!

WIN VOOR JE HELE KLAS
Zou je het leuk vinden om met je
hele klas een uur te gaan jumpen?
Dat kan! Laat ons weten waarom
jullie klas dit zou moeten winnen.
Stuur jullie motivatie naar
info@amstelkids.nl en misschien
staan jullie binnenkort met z’n allen
te juichen en te springen bij
Fun Center Amstelveen.

GAST IN DE KLAS

BURGEMEESTER ONLINE
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LEUK WEETJE!
De burgemeester
heeft geen
huisdieren, maar hij
zou best graag een
hond willen!

Heeft u huisdieren? Kent u Mark Rutte? Wat wilde u vroeger worden? Er waren in
groep 8c van basisschool De Triangel genoeg vragen voor hun bijzondere gast:
de Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens.
Tijdens een taalles moest groep 8c leren om
een nette brief te schrijven. En aan wie stuur je
een goede brief? Precies! Aan de burgemeester.
En dat deden ze. Twee van deze brieven (van
Lorin en Jason) werden door hun juf écht naar
de burgemeester gestuurd, in de hoop dat ze
een brief terugkregen.

BRIEF TERUG
Een paar weken later kreeg de klas een
reactie. De burgemeester wilde graag met de
leerlingen praten. Dat kon vanwege de corona
niet in de klas, maar wel via het digibord.

POLITIEK
De kinderen hebben veel geleerd van het
bezoek van de burgemeester. “Ik begrijp nu
veel beter wat een burgemeester doet. En dat
het best moeilijk is om keuzes te maken in de
politiek. Je moet met veel mensen rekening
houden”, zegt Jason. “Je kunt het geld maar
één keertje uitgeven.”

AMBTSKETEN
Eén van de vragen van de kinderen was of de
burgemeester ook met die grote ketting slaapt?
“Dat is een ambtsketen”, zo legde hij uit. “Die
draag ik alleen op bijzondere momenten.

Alle burgemeester hebben er een. Die gaat
niet mee naar huis, maar blijft op het raadhuis
liggen. Dus nee, daar slaap ik niet mee.”
Het leukst aan Amstelveen vindt de burgemeester dat er zo ontzettend veel verschillende
mensen wonen. “En dat er hier veel natuur is.
Daarom wilde ik graag in Amstelveen wonen
en werken!”
De burgemeester vindt het belangrijk dat
kinderen leren over politiek en democratie.
Hij komt daarvoor graag langs op scholen.
Misschien komt hij binnenkort ook wel bij jullie
langs!
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men.
zeggen. Daarom mogen volwassenen stem
Jason

Lorin

Pepijn

11 jaar

“Het was
heel
bijzonder.
Ik was
best wel
zenuwachtig, omdat hij door
mijn brief langskwam.”

11 jaar

		

“Ik wist niet dat je geen
speciale opleiding hoeft
te volgen om burgemeester
te worden. Je moet wel
veel interesse hebben in 		
de politiek.”

Bo
Olivier
11 jaar

“Ik vind het een
heel grappige
en aardige man.”

11 jaar
“Jammer dat hij niet echt
in de klas kon komen vanwege corona. Maar toch
bijzonder dat we via de
computer met hem konden
praten.”

12 jaar

“Hij praatte
heel makkelijk.
Met weinig
moeilijke
woorden. En
we mochten hem
alles vragen,
dat was leuk!”

WAT ZOU JIJ DE
BURGEMEESTER WILLEN
VRAGEN?
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TALENTEN

DUCO SPEELT

MONDHARMONICA
Misschien ken je de muziek wel uit een cowboyfilm of
een spannende tv-serie. “Het klinkt heel anders dan
andere instrumenten”, vertelt Duco (10) van de
Brede School Rembrandt. Hij zit op mondharmonicales.
De mondharmonica is een blaasinstrument. Je maakt de tonen dus door
te zuigen en te blazen. “Als je blaast
geeft dat een andere toon dan wanneer
je zuigt. Zo kun je via de verschillende
gaatjes alle liedjes spelen.”
Duco krijgt één keer per week les via
de computer. “Er zijn namelijk niet zo
veel mensen die mondharmonicales
geven.” Samen met zijn leraar
Benjamin heeft Duco al meerdere keren
opgetreden in een bar in Amsterdam.
“Dat was heel leuk. Zo horen anderen
ook wat je kunt.”

LEKKER LUISTEREN
Als Duco begint met
spelen rennen zijn
huisdieren (drie kippen)
eerst altijd weg. Maar
daarna komen ze lekker
bij hem zitten en naar
hem luisteren. Kijk maar
naar de foto! Zelf zou
hij zo goed willen
worden als de bekende
Belgische artiest Toots Thielemans ooit
was. Leuk om te weten…Toots speelde
lange tijd het intromuziekje van de
kinderserie Sesamstraat.

VOORLEESKAMPIOENEN!
Gaby en Ilias (11)
zijn de beste
voorlezers uit de
regio. Zij wonnen
namelijk de
Voorleeswedstrijd
die werd gehouden
door de Bibliotheek
Amstelland. En
mogen nu eind maart
meedoen met de
provinciale finale.

Op bijna alle basisscholen uit de
buurt zijn voorrondes van de
Voorleeswedstrijd gehouden. Hier
zijn de beste kinderen van de school
uitgekozen om mee te doen met de
Voorleeswedstrijd van de Bibliotheek
Amstelland. Een professionele jury
heeft uit achttien deelnemers twee
winnaars gekozen: Gaby en Ilias.
Gaby zit op basisschool Michiel de
Ruyter en Ilias op De Cirkel. Zij
gaan strijden voor de landelijke titel:
Nationale Voorleeskampioen.

Gaby (11)
“Mijn
voorleesboek
heet:
Ontzettend
Irritant. In
dit boek staan
veel gesprekjes
tussen mensen.
Daardoor kun je
met voorlezen
veel stemmetjes
gebruiken.”

DIGITALE WEDSTRIJD
De regiowedstrijd van de bibliotheek
was dit jaar digitaal. “Dat was soms
wel lastig. Als ik aan het voorlezen
was, hoorde je namelijk niemand
reageren. Als het grappig was,
lachte bijvoorbeeld niemand”, vertelt
Gaby. “Ik was wel zenuwachtig”,
zegt Ilias. “De andere kinderen
waren namelijk ook erg goed.”
De twee moeten nu gaan strijden
tegen kinderen uit Noord-Holland.
De redactie van Amstelkids
wenst jullie veel succes!
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Ilias (11)

“Ik las een stukje
voor uit het boek
Operatie Zeer
Ernstige Ramp. Een
heel leuk boek. Het
is een goed
voorleesboek omdat
er veel grappige
stukjes in zitten.”

kids!

BUURTGENOTEN

NIEUW IN AMSTELVEEN

d”
n
oo
w
ge
ld
e
r
e
w
le
e
h
e
d
er
ov
al
“We hebben
Elleen (10) en Sylvan(8)
wonen hier nog maar net,
maar ze voelen zich al
helemaal thuis in
Amstelveen.Vanwege
het werk van hun
ouders reizen ze met
het gezin de hele
wereld over. “Doordat
we zo vaak verhuizen
weten we veel over
allerlei verschillende
landen”, zegt Sylvan.

Hun moeder komt uit
China en hun vader
is Frans. Zelf zijn ze
in Amerika geboren.
Franse vlag
Maar ze hebben al
in Frankrijk, China
en Italië gewoond. Nu wonen ze
sinds de zomer in Amstelveen en
zitten ze op ISA, The International
School of Amsterdam. Er staat wel
Amsterdam in de naam van de
school, maar eigenlijk staat hij in
Amstelveen. “Op deze school
zitten veel
kinderen die
ook vaak
verhuizen
vanwege het
werk van hun
Chinese vlag
ouders.

Veel kinderen op onze school zijn
dus nieuw en willen graag nieuwe
vrienden maken, dat is heel fijn”,
vertelt Elleen. “En iedereen spreekt
hier Engels met elkaar.”

SNEL VERHUIZEN
Hoelang de broer en zus in
Amstelveen blijven wonen, dat
weten ze nog niet. “Dat wisten we
eigenlijk op geen enkele plek waar
we hebben gewoond. Daarom
hebben we ook niet zoveel meubels in huis staan. Zo kunnen we
snel weer verhuizen naar een
andere plek”, legt Elleen uit.
Op iedere nieuwe woonplek
moeten de kinderen naar een
nieuwe school. “Dat is altijd even

wennen. Maar het is vooral lastig
om afscheid te moeten nemen van
je vrienden van de oude school”,
zegt Sylvan. “Maar we houden wel
vaak contact via Skype. En die
nieuwe vrienden maken we meestal
ook wel snel.”

NIEUW
Sinds kort hebben Sylvan en Elleen
ook een poes. Die heet Mika. En
zelfs de poes heeft een behoorlijke
reis gemaakt. Die komt namelijk uit
Roemenië. Als Sylvan en Elleen
weer vanuit Amstelveen gaan
verhuizen, nemen ze Mika wel mee
naar hun nieuwe huis.
Vaak verhuizen heeft volgens
Sylvan en Elleen leuke en minder

Weetjes!

New York, USA

In New York
staat het
bekende
Vrijheidsbeeld.
Het beeld is
met de sokkel

93 meter
hoog.

expat

Een
is
iemand die voor
werk tijdelijk
in het

buitenland
woont.

leuke kanten. “Het Roemeense vlag
is niet zo leuk dat
wij onze familie maar
weinig kunnen zien. En dat we
vaak afscheid moeten nemen van
vrienden. Maar het is wel heel leuk
dat we zoveel van de wereld
kennen en allerlei bijzondere
plekken kunnen ontdekken.”
Als Elleen en Sylvan mogen kiezen
waar ze de volgende keer naartoe
verhuizen, kiezen ze allebei iets
anders. Sylvan zou graag naar
Afrika willen. En Elleen naar
Florida, Amerika.
“Maar nu hebben we het nog heel
erg leuk in Amstelveen, dus we
hopen dat we hier nog even
kunnen blijven.”

In China staat de
Chinese Muur. Deze
muur is meer dan
21.000 km lang.

Parijs, Frankrijk
De Arc de Triomphe
staat op een van de
drukste pleinen van
Parijs.

Noorden van China
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STELLING

WAT VIND JIJ?

IEDER JAAR VERPLICHT
EEN WEEK ONLINE ONDERWIJS?!
Iedere Amstelkids stellen we
de kinderraad een lastige
vraag. En we zijn ook benieuwd
naar jouw mening. De stelling
van deze keer: Scholen moeten
ieder jaar verplicht een
week online onderwijs geven
(óók zonder corona).

Romy
10 jaar

“Online les
is voor veel
kinderen niet
goed, ook voor
mij niet. En op
NEE
school kun je
ook op de
laptop schoolwerk doen en
daarmee oefenen. Dus nee,
ik vind het niet nodig.”

Eryn
10 jaar

“Dat lijkt me een goed
idee. Dan zijn de
leraren, als er weer
zoiets als corona is,
goed voorbereid. Het
JA
is eigenlijk net een
brandoefening! Maar we
moeten wel opletten dat het internet
veilig genoeg blijft, zodat er geen
hackers meekijken.”

Fleur
11 jaar

NEE

WIST JE DAT?
Reflect is een Engels
woord voor
reflecteren. En dat
woord heeft meerdere betekenissen.
Iets kan reflecteren,
dan kaatst het licht
terug. Zoals je ook
op de foto’s van
Isja een beetje ziet.
Reflecteren betekent
ook nadenken of
terugdenken. Bij
deze foto’s dacht
de fotograaf terug
aan de tijd dat
haar moeder nog
leefde – de oma
van Isja.
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NEE

Jes
12 jaar

“Nee, want als de
scholen open zijn
dan hebben juffen en
meesters het al heel
druk.”

WAT VIND JIJ?

“Het is voor ouders heel
lastig en onhandig om de
kinderen thuis te hebben.
Daarom vind ik dat we
gewoon naar school moeten
gaan, dus nee, ik vind
dat geen goed idee!”

MODEL IN
AMSTELVEEN

Wist je dat er onder het viaduct van de
A9-snelweg een expositie hangt? Dit viaduct
vind je vlakbij het busstation Amstelveen.
En Isja (10) van Montessorischool De Linde
speelt in de expositie de hoofdrol.
De tentoonstelling heet Reflect en is
gemaakt door de moeder van Isja, zij
is fotografe. “Het is heel bijzonder. Ik
mocht namelijk in de kleding van mijn
oma poseren. Mijn oma heb ik nooit
gekend en overleed toen mijn moeder
12 jaar oud was”, vertelt Isja.
Voor de twaalf verschillende foto’s
(allemaal te zien onder het viaduct)
maakten Isja en haar moeder gebruik
van de trouwjurk, de trouwschoenen,
een hoed, tekeningen en tassen van
oma. “Het was leuk om dat samen
met mijn moeder te doen. Maar ook
een beetje verdrietig. Ik vind het
jammer dat ik mijn oma nooit echt
gekend heb.”

BEROEMD
Isja heeft al vaker modellenwerk
gedaan. Dus poseren, dat kon ze al
best goed. “Het was leuk om dit nu
samen met mijn moeder te doen.”
Isja is inmiddels ook door verschillende
mensen herkend. “Mijn viooljuf had de
foto’s zien hangen en ook een andere
juf heeft mij gespot. Dat is heel leuk!”
Wil jij een keer bij deze
tentoonstelling kijken?
Ga naar Stadsplein 103. Misschien
leuk om je ouders mee te nemen, jij
kunt ze er nu van alles over vertellen!

YOUTUBE
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De rollen zijn voor even omgedraaid. Het zijn namelijk
niet de leerlingen die les krijgen, maar de leraren.
Van niemand minder dan YouTuber Hanwe.

SEM:

“Sommige
dingen weten
leerlingen beter
dan leraren.
Daarom zit ik
in de
leerlingenraad!”

Robin:

“Een YouTuber
kan leraren
handige tips
geven, zodat
online-lessen
minder saai
worden.”

Deze les voor leraren is een
idee van de leerlingenraad
van de Michiel de Ruyterschool.
Een leerlingenraad is een
groep leerlingen die nieuwe
ideeën voor hun school bedenken. “We denken bijvoorbeeld
mee over nieuwe meubels en
een beter schoolplein”, zo
vertelt Robin uit groep 8. En de
leerlingen denken dus ook mee
over het online-onderwijs.
“Goed lesgeven via de laptop
is best wel lastig voor onze
juffen en meester hebben we
gemerkt. Het leek ons daarom
een goed idee dat alle juffen
en meesters van Amstelveen en
Ouderkerk aan de Amstel les
zouden krijgen van een
YouTuber. Die weet natuurlijk

alles over filmen en kan de
leraren tips geven!”, legt Sem
uit groep 6 uit.

TIPS VAN HANWE
“En wie kan dat beter dan een
echte YouTuber, zoals Hanwe”,
zo bedacht de leerlingenraad.
“Hij maakt elke dag video’s en
zorgt ervoor dat kinderen echt
blijven kijken. En dat willen
leraren natuurlijk ook”, zegt
Sem. Leuk weetje! Hanwe komt
uit Amstelveen. En heeft op het
Keizer Karel College op de
middelbare school gezeten.
De wethouder Onderwijs van
Amstelveen hoorde van het
idee van de leerlingenraad en
is aan de slag gegaan. Hij

AmstelIdeetje gezocht
Ben jij tussen de 8 en 13 jaar oud en heb je een
goed idee voor de buurt?
Een idee waar je mensen mee helpt of een leuk moment
bezorgt? Maar heb je hier een beetje geld voor nodig?
Dan is Stichting Amstelidee op zoek naar jou!
Deze stichting helpt kinderen hun ideeën echt uit te voeren!
Zet je idee op papier, dat mag natuurlijk ook een idee van
jouw hele klas zijn. Zorg dat een volwassene je kan
helpen en stuur je idee naar info@amstelidee.nl.
Zij nemen dan contact met je op!

heeft contact gezocht met
Hanwe. En dankzij het idee
van de leerlingen heeft Hanwe
speciaal een video voor alle
juffen en meesters van Amstelveen en Ouderkerk aan de
Amstel gemaakt. Met maar
liefst acht handige tips. “Het is
heel leuk dat ons idee ook echt
is uitgevoerd”, zegt Robin.
“Daarom is het leuk om in een
leerlingenraad te zitten.”
Hebben jullie een
leerlingenraad op school?
Nee? Misschien leuk om
dit ook op jouw school te
organiseren. Praat erover
met jouw leraar.

Laat je talent
zien of horen op
Koningsdag!

Speel jij een instrument? Of heb je
een ander talent? Ga dan alvast aan de
slag voor Koningsdag! Oefen op jouw
beste trucje, je mooiste muziekstuk of een
bijzonder kunstje. Op 27 april 2021 kun
jij jouw kunsten op een bijzondere manier
tonen aan heel Amstelveen. En mooie
prijzen winnen. Hoe? Daarover later
meer! WORDT VERVOLGD…
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PRESENTATOR GEZOCHT

Word jij Onze nieuwe presentator ?
VAN HET AMSTELKIDS VRIJHEIDSJOURNAAL!

Doe
auditie!

Lijkt het jou leuk
om te presteren en
te acteren in een
echte studio? Geef
je dan op voor het
tweede Amstelkids
Journaal. En laat
zien wat jij kunt!

Eind 2020 maakten we, vanwege
de intocht van Sinterklaas, voor de
eerste keer een écht Amstelkids
Journaal. Een journaal dat werd
bekeken op alle basisscholen
en uitgezonden op RTV
Amstelveen. Het televisiekanaal van de stad. Samen
met kinderen uit de buurt gaan
we weer een nieuw journaal
maken: het Amstelkids Vrijheidsjournaal. Wil jij meedoen?
Doe dan auditie!

WAT ZOEKEN WE?

GEEF JE OP MET EEN VIDEO

De redactie van Amstelkids is op
zoek naar kinderen tussen de
8 en 13 jaar oud die het leuk
vinden om te presenteren en te
acteren. Zit jij op toneelles of lijkt
je dat heel leuk? Ben je niet bang
om je stem te laten horen? Durf jij
nieuwe dingen te proberen? En
lijkt het je leuk om tekst uit je
hoofd te leren en te presenteren in
een studio of op een locatie in de
buurt? Dan zoeken we jou!

Wat moet je doen om je aan te melden?
 Maak een video (met toestemming van je ouders) van
maximaal 1 minuut.
 In deze video presenteer je je
eigen journaal. Hierin stel je
jezelf even kort voor en laat je
zien wat jij kunt! Je mag hierin
je eigen tekst verzinnen.

Probeer duidelijk te spreken,

zodat het voor iedereen

verstaanbaar is.

En maak vooral plezier en wie
weet presenteer jij het nieuwste
Amstelkids Journaal!
Stuur jouw video uiterlijk
24 maart 2021 naar
info@amstelkids.nl. Vergeet
hierbij niet je telefoonnummer
mee te sturen, zodat we contact
met je kunnen opnemen.

INTERVIEW MET PRESENTATRICE GISELLE
Waarom wilde je het
Sinterklaasjournaal
presenteren?

“Ik vind het heel leuk
om te acteren en met het
Sinterklaasjournaal had ik een
hoofdrol en dat vond ik supercool
om te mogen doen.”
Wat heb je ervan geleerd?

“Ik heb geleerd hoe je je tekst
moet oefenen en hoe je in de
camera moet kijken. Het was best
gek, omdat je niet precies
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weet hoe het eruit gaat zien. Dus
dat maakt het moeilijk, maar
gelukkig was er genoeg hulp in
de studio.”
Is het belangrijk dat kinderen
een eigen journaal hebben in
Amstelveen?

“Ja, dat vind ik wel. Zo weten
kinderen wat er gebeurt in hun
omgeving, via de krant maar ook
via beeld. En krijgen ze de kans
om te leren hoe dat gaat bij zo’n
uitzending.”

Heb je veel reacties op de
uitzending gekregen?

“Ja, het stond ook in het Amstelveens Nieuwsblad en kinderen
op school herkenden mij. Dat
vond ik heel leuk. Al is het wel
gek om jezelf terug te horen en
te zien op tv.”
Heb je een tip voor nieuwe
verslaggevers/presentatoren?

“Je moet gewoon jezelf zijn,
maar niet te verlegen. En je mag
fouten maken. Dan valt het

VOLG AMSTELKIDS OOK OP

allemaal mee en is het echt
superleuk!”
Wil je het Amstelkids
Sinterklaasjournaal nog
even terugzien om te kijken
hoe Giselle en de andere
verslaggevers het deden?
Scan dan deze
QR-code met je
telefoon of kijk op
de website.

@amstelkids

