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Reporters Teun en
Tijmen van De Westwijzer
mogen achter de schermen
bij televisiezender
RTV Amstelveen kijken.
En daar interviewen ze
presentator Mathijs.

11

DE TRIANGEL MAAKT EIGEN

duurzaamheids

journaals

De bovenbouwleerlingen van De Triangel in Westwijk maken samen hun eigen
journaals. De kinderen presenteren, filmen en vloggen in en om de school.
Speciaal vanwege het duurzaamheidsproject waar de hele school aan mee doet.

In actie
voor Oekraïne

7

“We leren hiermee wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een
journaal. Dat is heel leuk”, vertelt
Lode uit groep 7. De Triangel is de
grootste school van Amstelveen.
De kinderen zien daarom niet altijd
alles wat er in andere klassen
gemaakt of bedacht wordt.
“Daarom zijn deze journaals
superhandig tijdens dit project!
We proberen alle kinderen uit te
leggen wat duurzaamheid is en

Zet je juf
of meester in het
zonnetje.
Kijk op de
achterpagina!

laten aan de hele school zien waar
iedereen mee bezig is”, legt Koen
uit groep 8 uit.
MEERDERE ROLLEN
“De ene keer ben je presentator en
de andere keer verslaggever. Je rol
is niet vast. En daarom leer je van
alles wat”, zegt Louise uit groep 6.
De journaals worden in alle klassen
van de school bekeken. En dat
vindt de groep best spannend.

3
ZO ZIET DE DAG
VAN DE MEESTER
ERUIT

Wie WORDT
schaakkampioen?
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PUZZELEN EN RAADSELS

KRUISWOORDPUZZEL
Vul alle antwoorden in deze speciale puzzel in.
Alle antwoorden staan in deze krant! Dus lees hem
goed! Weet jij welk woord er in de gekleurde
vakjes staat?

1
2


gaat het journaal van de kinderen van De Triangel over?
1. Waar
Op welke school werkt meester Mees?
2. In welke maand is de finale van de Superjuffie en Supermees
verkiezing?
3. Waar vindt het NK Schoolschaak plaats?
4. Bij welke voetbalclub spelen Teun en Tijmen?
5. Wat is de naam van de Superjuffie van dit moment?
6. Op welke school werkt meester Mees?
7. Welke extra speler kwam het veld op bij Olivia haar eerste
wedstrijd?
8. Hoe heet het nieuwste boek van Sanne Rooseboom?
… en de metaalvissers.
9. Hoeveel kinderen hebben hun mening op de stelling gegeven?
10. Wat heeft Fenja ontworpen?
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HET WOORD IS:

Weet jij welk
SPREEKWOORD
dit is?
Ken je het spreekwoord niet?
Praat erover met je klasgenoot.
Bedenk zelf ook een spreekwoordenrebus!

ANTWOORD:

Lieveheersbeestjes gezocht!

REKEN raadsel

Wist je dat een lieveheersbeestje een keversoort is?
Heb jij ze al in deze krant gespot? Tel alle lieveheersbeestjes en maak kans op een mooie prijs. Denk jij
te weten hoeveel het er zijn? Laat het ons dan weten!
Stuur je antwoord naar info@amstelkids.nl en wie weet
win jij die prijs!

Wat is het antwoord op de laatste som?
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= 17
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Eva

gefeliciteerd!

HOEK!
PAS OP DE DODE

OP BEZOEK BIJ
HET GEMEENTEHUIS
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Bas en Jelle van de
Karel Eykman School
interviewen Saloua. Zij
is raadslid, maar wat is
dat eigenlijk?

10

hool
De Michiel de Ruytersc
krijgt

In de vorige editie
vroegen we je alle
fietsen te tellen. En
met alle bedoelen
we ook echt ALLE! Dus ook de fiets
waarop Robin zat. Het goede
antwoord was daarom ook: 18
fietsen. Eva van Werde had het
juiste aantal fietsen geteld. Van
harte gefeliciteerd! De boekenbon
komt naar je toe!
blij”, vertelt leraar Hans. Niet alleen
vrachtwagens hebben dode hoeken,
maar eigenlijk alle grote voertuigen.

Vlak voor en vlak achter een
vrachtwagen ben je bijvoorbeeld
niet goed te zien. En dat kan heel
gevaarlijk zijn. Ook als je aan de

Zoals bussen en tractoren.

rechterzijkant van een vrachtwagen
rijdt of loopt, kan de chauffeur je
niet zien.

11

ZELF ONTDEKKEN
De leerlingen uit groep 7 mochten
voor even zelf achter het stuur
zitten en ervaren waar die dode

hoeken allemaal zitten. Hun eigen
klasgenoten waren de testpersonen.
“Als ik met dit werk maar één ongeluk kan voorkomen, dan ben ik al

Ontwerp je eigen
verkeersbord.
Kijk op de
achterpagina!

Ashira zoekt
familienamen op
het nieuwe
namenmonument
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een bijzondere gastles

goed zien?
je in het verkeer niet altijd
Wist je dat grote voertuigen
7 van de Michiel de
ongelukken gebeuren? Groep
En dat er daardoor veel
zitten.
de dode hoeken van een vrachtwagen
Ruyterschool ontdekte waar

Robin leert
veilig fietsen

1

Colofon

DOE

JE

OLIVER WIL NET
ZO GOED ALS MAX

WAT KUN JE ZELF DOEN?
De belangrijkste les van groep 7:
blijf vooral achter een groot
voertuig. En houd minstens drie
meter afstand.“Dan kunnen er
weinig ongelukken gebeuren.”

7

VERSTAPPEN
WORDEN

?

MEE

Wie was

Anton
de Lange?
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De nieuwe Amstelkids
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www.amstelkids.nl
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info@amstelkids.nl
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IN DE KLAS

ZO ZIET
DE DAG VAN
MEESTER MEES
ERUIT!
Dit is meester Mees. Meester Mees is 23 jaar
en hij is meester van groep 6B van de Karel
Eykman School. Zijn klas vraagt zich weleens
af wat een meester zo’n hele dag op school
doet, naast het lesgeven? Daarom maakte hij
speciaal voor Amstelkids een hele dag selfies!
12
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17:30 UUR

9

3
6

“Meestal ga rond half 6
naar huis. Soms is het werk
thuis nog niet klaar. Dan
kijk ik bijvoorbeeld nog
opdrachten of toetsen na.
En op dagen dat ik niet
werk lees ik wel altijd mijn
mailtjes. Om te kijken of ik
belangrijke dingen heb
gemist. Een meester
doet dus eigenlijk
veel meer dan
alleen maar
lesgeven!”

“Meestal ben ik tussen half 8 en
kwart voor 8 op school. Dan lees
ik mijn mailtjes, check ik of er
ziekmeldingen zijn en hang ik het
programma van de dag op. Ook
lees ik altijd nog even kort de
lessen van die dag door.”

7:45 UUR
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9
12
9

15:30 – 17:30 UUR

3
6

3
6

“Wat ik na half 4 doe, dat
verschilt heel erg. Soms
hebben we vergaderingen
of ruim ik de klas op.
Maar iedere dag beantwoord ik mails of heb ik
contact met ouders. Ook
bereid ik de lessen van de
volgende dag altijd voor.”
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3
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“Op onze school zijn de
kinderen om 3 uur uit. Als
iedereen de deur uit is, zoek ik
altijd even collega’s op. Dan
drinken we samen een kopje
koffie. En bespreken we even
de dag.”
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“Om tien over 8 bespreken we met alle
juffen en meesters nog even kort wat er
die dag bij iedereen op het programma staat. Daarna praat ik nog even bij
de koffieautomaat en om 8.20 gaan de
deuren open en komen de eerste
12
kinderen langzaam binnen.”
9

15:00 UUR – 15:3
0
12

8:10 UUR

0 – 13:00
PAUZE 12:0

WAAROM WILDE JE GRAAG
MEESTER WORDEN?
“Op de middelbare school vond ik het al leuk om
met kinderen te werken. Ik was scheidsrechter bij
voetbal en ik hielp bij evenementen voor
kinderen. En in de zomer was ik entertainer.
Het lesgeven en organiseren voor kinderen vind
ik nog steeds superleuk. Geen dag is hetzelfde!”

“Als meester geef je natuurlijk de hele
dag les aan de kinderen. Dus veel tijd
voor andere dingen heb je dan niet. 9
Maar als ik pauze heb kopieer ik vaak
nog van alles voor die middag, of voor
een andere dag. Daarna is het tijd voor
een broodje. Alle juffen en meesters
hebben even pauze. Even iets anders dan
praten over de klas en over het lesgeven,
zou je denken. Maar ook tijdens de
pauze hebben we vaak gesprekken over
wat er in de klas gebeurt of wat er nog
gedaan moet worden. Juffen en meesters
houden nooit op, haha.”
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LEKKER LEZEN & SCHRIJVEN

TIPS

VAN
Sanne
ROOSEBOOM

Er is een grote kans dat je Sanne kent van haar bekende boekenserie
Het Ministerie van Oplossingen. Maar Sanne schreef veel meer en leest ook
erg graag. Ze geeft Amstelkids daarom graag wat boekentips!

1.

HET (ON)GEWONE

VERHAAL VAN BO (EN TOM)
TINEKE HONINGH

“De twaalfjarige Bo is nieuw op
school en kent nog niemand. Ze is
spastisch, waardoor weinig vanzelf
gaat. Dit boek gaat over een meisje
met een handicap, zonder dat het
daar steeds over gaat. Het is een
mooi boek over vriendschap.”

2.

MUS EN KAPITEIN

KWAADBAARD KEVIN
HASSING “Mus wil haar dorp

“In het vriendinnenboekje van
toen ik negen jaar was, staat al
dat ik kinderboekenschrijver
wilde worden. Ik schreef
schriften vol en bedacht altijd
verhaaltjes die ik aan mijn
trouwe publiek van zusjes en
broertje vertelde. Toen ik ouder
werd, bleef ik schrijven, maar
ik verzon de verhalen niet
meer. Ik schreef voor de
buurtkrant en de schoolkrant en
later de universiteitskrant. En
werkte daarna voor een krant
als buitenlandredacteur.
Eigenlijk vond ik verhalen
bedenken nog altijd leuker.
Dus schreef ik ‘s avonds laat
verhalen.”

redden en daarvoor heeft ze hulp
nodig van een stelletje rare, maar
aardige zeemannen. Ze beleven
avonturen die je echt voor je ziet.”

1

3.

PRUTJE

PIETER KOOLWIJK

“Dit is een mooi en fantasierijk
avonturenboek. Hens woont in een nare
wereld, waar iedereen elke dag keihard
werkt in smerige fabrieken. Hij gaat op
zoek naar een beter leven, samen met
zijn broertje en het
eigenwijze meisje Vijf.”

3

2

NIEUWSTE BOEK VAN SANNE
MOT EN DE METAALVISSERS
“Het gaat over Mot (vroeger heette ze Vlinder, maar die
naam vindt ze stom), die bij het vissen met haar nieuwe
magneet een duikboot vindt. Dan begint een groot
avontuur vol roest, nieuwe vrienden en acrobaten.”
Wil jij kans maken op het boek?
Laat ons weten waarom je het boek graag zou willen winnen.
Stuur dit naar info@amstelkids.nl.

Liv en Bab ette

wille n
hun EIGE N BOEK EN uitge ven
Liv (9) en Babette (10) van de Montessorischool
De Linde zouden graag hun eigen boek in de
bibliotheek zien staan. Met Liv als schrijfster
en Babette als illustrator. “Samenwerken ging
eigenlijk vanzelf. We kwamen bij elkaar in de
klas en bleken allebei van paarden te houden.
Ik schijf heel graag en dan het liefst over
paarden. En Babette kan supergoed tekenen”,
legt Liv uit.
De boekenkast van Liv staat vol
met zelfgeschreven verhalen.
Ze zitten in schriften,
insteekmappen en snelbinders.
Inmiddels heeft Babette bij de
meeste verhalen ook illustraties
gemaakt. Deze tekeningen
maakt ze vaak in opdracht van
Liv. “Dat vind ik juist leuk om te
doen. Soms maak ik precies

4
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wat Liv in gedachten heeft bij
haar verhaal en soms wordt het
heel anders”, vertelt Babette.

ANDEREN LATEN LEZEN
De meiden zijn allebei trots op
de verhalenserie over de
manege de Tulpenhoeve. Het
verhaal heeft inmiddels al
meerdere delen. “We zouden

het superleuk vinden als dit ook
écht door andere kinderen in
Amstelveen gelezen kan gaan
worden.”
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REPORTERS IN DE STUDIO
AMSTELKIDS REPORTERS INTERVIEWEN MATHIJS VAN RTV AMSTELVEEN
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krijgen een kijkje in de studio

Als echte voetbalfans was
dit voor de reporters Teun
en Tijmen, van basisschool
De Westwijzer, extra bijzonder.
De jongens kregen namelijk
een kijkje in de studio van RTV
Amstelveen, de lokale
televisiezender. Bij het
voetbalprogramma
De 8 van Amstelveen.

EVEN VOORSTELLEN

Naam: Mathijs Groenewoud
Leeftijd: 48 jaar
Waar: Studio RTV Amstelveen
Hobby’s: Voetbalplaatjes
verzamelen
Lievelingseten: Sushi

Mathijs is presentator van het
programma en praat in de studio
over voetbal. Terwijl er achter de
schermen ook van alles gebeurt.
Teun en Tijmen kregen een
rondleiding van Mathijs en
mochten zelf ook even op de
krukken in de studio zitten. En
hadden vervolgens heel wat
vragen voor de presentator.
Is het moeilijk om te
presenteren?
“Ik werk nu al een tijd als
presentator. Dan wordt het
makkelijker. Soms is het wel eens
lastig om op een woord te komen.
Dat gebeurt bij iedereen wel eens.
Maar als ik mij goed heb
voorbereid, dan lukt het altijd.”
Wat wilde je vroeger
worden?
“Dat is een leuke vraag. Ik wilde óf
toneelspeler worden óf journalist.
En dat laatste is het geworden.”
Wat moet je allemaal doen,
voordat je de studio ingaat?
“We zijn maar een kleine
organisatie met vrijwilligers. Dus
veel dingen doe je zelf. Ik monteer
zelf video’s, die je tijdens het
programma ziet. Soms film ik ze
ook zelf. En ik spreek de video’s
in. En de regie zorgt voor de rest.”
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Wat doet de regie?
“In de regie regelen ze eigenlijk
wat je ziet op tv. Ze klikken van de
ene camera naar de andere
camera bijvoorbeeld. Ook zorgen
ze voor de goede foto’s en filmpjes
op het juiste moment. Zij moeten in
die ruimte dus heel goed opletten
wat er wordt gezegd, zodat ze het
juiste beeld aanklikken. En zo
maak je samen een televisieprogramma.”
Wat is er leuk aan je werk?
“Het is heel afwisselend.
Presenteren, verslaggeven, vragen
stellen, monteren, voorbereiden.
Je doet veel verschillende dingen.
En dat vind ik ontzettend leuk.”
Wat doe je het liefst?
“Het presenteren vind ik het
allerleukst om te doen.”
Wat doe je als je naar
de wc moet?
“Tijdens het presenteren bedoel je?
Gelukkig is me dat nog nooit
gebeurt! Maar ik denk dat het me
wel lukt om het op te houden. En
dan na de opname: rennen!”
Je houdt erg van voetbal,
wie is jouw favoriete speler?
“Oei, wat een moeilijk vraag.
Maar als ik echt moet kiezen, dan

ga ik voor een voetballer die
helaas niet meer leeft: Johan
Cruijff.”
Voor welke club ben je?
“Als journalist mag je eigenlijk
geen voorkeur hebben. Omdat dit
invloed zou kunnen hebben op wat
je over andere clubs zou kunnen
zeggen. Of juist niet zou zeggen.
Dus over de lokale clubs kan ik
daarom niks zeggen, maar Ajax
zit wel in mijn bloed.”
Heb je altijd zin om naar je
werk te gaan?
“Eigenlijk wel. Behalve als het heel
druk is. Dan ben ik wel eens
gespannen. En dan hoop ik dat
alles lukt. Maar vaak zijn het
zenuwen voor niks. Als ik maar
een goede planning maak, dan
lukt het allemaal wel!”

WIL JIJ OOK EEN
AMSTELKIDS
REPORTER WORDEN?
Alleen of samen met een
klasgenoot, vriendje of
vriendinnetje? Laat het de
redactie weten! Meld je aa
n via:
info@amstelkids.nl of
www.amstelkids.nl
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STELLING
Iedere editie legt Amstelkids de kinderen van de
kinderraad in Amstelveen een lastige stelling voor.
Deze keer gaat de stelling over vluchtelingen. Een
vluchteling is iemand die zijn land ontvlucht en een
veilige plek probeert te vinden in een ander land.
Als vluchteling kom je in een vreemd land terecht.
Ouders hebben geen werk meer en kinderen kunnen niet
meer naar school. Op dit moment zijn er onder andere
veel vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente.

STELLING:
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“Ik ben het
er niet mee
eens. Mij lijkt
het een beter
idee om deze
kinderen bij
elkaar op één
basisschool te
zetten. Daar
kunnen ze namelijk even
bijkomen en de taal een
beetje leren kennen, zodat
ze later helemaal klaar zijn
voor de middelbare school.”

Nuria

1

Romeyn

“Op zich ben ik het daar wel
mee eens. Als het kan, dan
is het wel beter als een
vluchteling ook naar school
kan. Maar ik zou er dan wel
voor kiezen twee vluchtelingen
bij elkaar in de klas te
zetten. En er moet een
leraar zijn die genoeg tijd
heeft om deze kinderen te
begeleiden.”

ONEENS

Flore

EENS

“Ja, dat vind ik een goed idee. Het is dan
ook wat gezelliger voor deze kinderen.
En ze leren de taal en andere kinderen
kennen. En hoeven niet alleen maar bij hun
ouders te zitten. Voor de klassen is het
ook goed. De leerlingen leren dan over
vluchtelingen en over andere landen.”

“Nee, ík zou het niet
verplichten. Ik zou
wel altijd minimaal
twee extra kinderen
in een klas plaatsen,
zodat ze ook iemand
hebben die ze echt
kunnen verstaan.
Daar is alleen niet
in alle klassen
ruimte voor.”

WAT VIND JIJ?

NEE
Anneli

DIT WAS
:
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Juf Amy!

Vorige zomer was het een geweldig dag voor deze jonge
juf. Juf Amy was namelijk door bijna alle kinderen in haar
klas aangemeld als Superjuffie. Voor de Superjuffie en
SuperMees verkiezing. Zij vonden haar de beste juf van
Amstelveen en omstreken. En uiteindelijk ging juf Amy ook
écht met deze mooie titel (en prijs) naar huis.
Juf Amy is een goede juf, omdat ze alle kinderen graag helpt, grapjes
maakt een leuke lessen bedenkt. En ze heeft aandacht voor iedereen
in de klas, zo vertelden de kinderen aan de jury van de verkiezing.
“Het was een enorme verrassing dat ik uiteindelijk ben uitgekozen tot
Superjuffie van 2021. Ik heb de oorkonde een mooie plek gegeven.
En deze titel geeft me een heel speciaal gevoel.”

6
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Wil jij jouw juf of meester ook in het zonnetje zetten?
Kijk dan even op de achterpagina van deze krant en geef hem of
haar op voor de verkiezing van 2022!
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POTJE DENKSPORT

zetten zij
andere scholen
schaakmat?!

Achyuth, Julian, Taha, Natan
en Alex oefenen voor het
Nederlands Kampioenschap
Schoolschaak

“Wij willen kampioen
van Nederland worden!”
Het was tot het laatste moment ontzettend spannend tijdens de halve
finale schoolschaken. Maar het schoolteam van De Triangel werd tweede
en mag daarom in juni, als enige school van Amstelveen, naar het
Nederlands Kampioenschap Schoolschaak in Gouda.
De vijf jongens schaken thuis, op de
opvang, bij een vereniging en met
elkaar. Ze oefenen heel wat uren
per dag. “Schaken kun je overal
doen. Je hebt niet veel nodig,
behalve een bord en stukken”,
zegt Natan (11).

FOCUS
Het allerbelangrijkste
is om je tijdens een
potje schaak goed te
concentreren, zeggen de jongens.
“Iedereen kan leren schaken.
Maar je wordt steeds beter als je
verschillende tactieken gaat
begrijpen en gebruiken. Mijn doel

eS...
SCHAAKWEETJ

is om de tegenstander in het nauw
te drijven”, vertelt Taha lachend.
Concentratie is dus belangrijk
tijdens schaken. Maar je moet ook
rustig blijven en niet te vroeg
juichen, zegt Alex. “Het spel kan,
als je even niet goed oplet, zo
omslaan.”
De jongens snappen dat schaken er
soms een beetje saai uitziet. Maar
zeggen dat dit absoluut niet zo is.
“Schaken is eigenlijk een gevecht.
Als je probeert mee te leven met de
koning, die zich veilig moet voelen,
wordt het een heel ander spel”, legt
Achyuth uit.

Wat betekent
‘schaakmat’?

HOE WERKT DE KLOK BIJ SCHAKEN?
Als het schaakspel is afgelopen kan
Misschien heb je wel eens een klok zien staan naast een
het zijn dat een van de spelers de
schaakbord? Bij echte wedstrijden wordt gebruikgemaakt
ander ‘schaakmat’ heeft gezet. Dat
van twee schaakklokken. Deze worden
gebruikt
om
het
neerleggen
vanbetekent dat er geen zetten meer
partijen evenveel bedenktijd te geven.
En dat
gaat als op een
een
steentje
gedaan kunnen worden. Het woord
volgt. Vooraf wordt de klok ingesteld.monument
Bijvoorbeeldeen
op Joods
schaakmat komt
is jevoor
15 minuten. Als jij aan zet bent gaat jegebruik
tijd lopen. Heb
mensen? Dit uit het Perzisch
de zet bedacht en gezet, dan druk jejoodse
op de klok.
‘Shah Mat’.
doen
ze als een soort
Vanaf dat moment loopt de tijd van
de tegenstander.
van herdenking en Dat betekent:
Zo blijft het spel eerlijk. En heeft iedereen evenveel tijd.
de koning is dood.
verering.
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Tijdens het NK Schoolschaak spelen
de jongens tegen schaakteams uit
heel Nederland. Dat wordt dus een
spannende wedstrijd. Amstelkids
wenst de jongens veel succes!

BUITEN SPELEN

Wist je dat er sinds kort een
schaakbord op het Dorpsplein in
het Oude Dorp van Amstelveen
staat? Je kunt stukken lenen bij
de kunstwinkel aan de overkant
van het plein. En zo kun je
gewoon op straat een potje met
iemand spelen. Ook voor het
Cobra Museum en bij
basisschool De Bloeiwijzer staat
een openbaar schaakbord.
Dus ook daar kun je lekker
buiten schaken!
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AAN DE SLAG!
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echt gemaakt!

JASMIN & DAVID HEBBEN EEN EIGEN YOUTUBE-KANAAL

In de vorige editie van Amstelkids
stond een bijzondere oproep. Jonge
lezers werd gevraagd een eigen
verkeersbord te ontwerpen. Dank voor
al jullie creatieve inzendingen!
Samen met de gemeente Amstelveen is
gekozen voor het ontwerp van
Fenja van basisschool De Linde.
Deze 7-jarige creatieve meid heeft een mooi
bord ontworpen. Het kan in de buurt van haar
school namelijk best druk zijn. En automobilisten
vergeten wel eens dat er meerdere scholen zijn
en dus dat er kinderen lopen. Daarom ontwierp
Fenja dit verkeersbord. “Zo kan iedereen goed
zien dat het een schoolzone is”, vertelt ze.
Het verkeersbord wordt nu echt in de fabriek
gemaakt. En zal binnenkort door Fenja en de
wethouder van verkeer en vervoer bij haar
school geplaatst gaan worden.

Goed gedaan!

Zie jij de 10

VERSCHILLEN?!
Deze kinderen maken samen eigen ‘duurzaamheidsjournaals’.
Daar lees je meer over op de voorpagina. Ontdek hier de tien
verschillen tussen deze twee foto’s!

Weet jij trouwens wat
duurzaamheid precies betekent?

Geen idee
wat het betek
ent?
Praat er eens
over in de kl
as.
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IN DE BUURT

Struikelen over
verdrietige
Kinderburgemeester Bana
was erbij toen de
eerste ‘struikelstenen’ in
Amstelveen werden neergelegd. Deze goudkleurige
steentjes vertellen bijzondere
en verdrietige verhalen.
Verhalen van verschillende
mensen die zijn gedood
tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Struikelstenen heten zo, omdat je er bijna letterlijk
over struikelt. Ze liggen namelijk gewoon in je
straat. “Ze worden neergelegd voor de huizen waar
de mensen hebben gewoond, voordat
ze werden weggehaald”, vertelt Bana.

FAMILIE PHILIP
Deze eerste drie steentjes zijn neergelegd voor het Joodse echtpaar Iwan
en Louise en hun zoon Max. Zij zijn
vlak voor de oorlog vanuit Duitsland
naar Nederland gevlucht, omdat ze
voelde dat het voor hen niet veilig was.
Ze kwamen in Amstelveen op de Van
der Veerelaan 8 te wonen. Helaas brak

verhalen

Bana

de oorlog uit en waren zij ook in Amstelveen niet
veilig. In 1943 zijn ze alle drie vermoord in kamp
Sobibor.
“De steentjes vallen goed op,
omdat ze goudkleurig zijn. Daardoor sta je er waarschijnlijk sneller
even bij stil. Om te lezen wat erop
staat en te beseffen dat dit nooit
meer mag gebeuren”, zegt Bana.

Wist je dat er door heel

Europa struikelstenen liggen? In
Amstelveen worden er ook nog
veel meer stenen neergelegd.
Heb jij er al eentje gezien?

gek op HONKBAL
Olivia (9) zit nog maar
een paar maanden op
honkbal. Maar ze is nu
al gek op deze sport.
“We hebben thuis een
paar honkbalhandschoenen
liggen en daar heb ik
veel mee gespeeld. Toen
mijn ouders vroegen
welke balsport ik wilde
doen, koos ik honkbal.”
Honkbal is net als hockey en voetbal
een teamsport. “Het is leuk om met
een groep anderen te spelen. Er
mogen wat mij betreft wel nog wat
meer meisjes op honkbal komen.
Dat zou nog gezelliger zijn.” Volgens
Olivia maakt het rennen en het slaan met de knuppel honkbal
leuk en anders dan andere sporten.

EXTRA SPELER
Tijdens de allereerste wedstrijd die Olivia speelde, gebeurde er
iets heel grappigs. “Ik was mij goed aan het concentreren en toen
kwam er ineens een hondje het veld opgerend. Dat wilde denk ik
meespelen. We hebben daar allemaal hard om moeten lachen.”
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IN DE BUURT

VOOR JE KLAS
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Win ijsjes

ijsZOEKER

Loopt het water je al in de mond? Dat kunnen
wij ons goed voorstellen! Want dit is wel een
heel lekkere actie. Doe mee en wie weet
trakteer jij binnenkort je hele klas op
heerlijk ijs! Juffen en meesters… jullie kunnen
natuurlijk ook meedoen.
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WAT MOET JE DOEN?
Los de puzzel op. Vind jij de
missende ijssoort? Stuur deze ijssoort naar
info@amstelkids.nl En vertel daarbij waarom
jouw hele klas een heerlijk ijsje van Patagonias
verdient. En wie weet verras jij je klas binnenkort
met deze heerlijke lekkernij.

Dat wordt smullen!
VIND ALLE IJSSMAKEN IN DEZE
WOORDZOEKER EN STREEP ZE WEG!
Welk ijssoort heb jij nog
meer in deze puzzel
ontdekt?

VANILLE
AARDBEI
MANGO
KARAMEL
COOKIE
NUTELLA
MOKKA
CITROEN

HET IJSSOORT IS:

FL ES SE NACT IE

op De Bloeiwijzer

De leerlingen van De Bloeiwijzer
wilden ook graag iets door voor de
vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom
hebben ze bij de hoofdingang van de
school een collecteton geplaatst.
Hier kon iedereen een donatie doen.
Daarnaast hebben de leerlingen ook
een actie opgezet om flessen op school
in te leveren en het statiegeld te
doneren. Verder was de school geel en
blauw gekleurd. De directeur van de
school is supertrots op alle leerlingen
die hebben meegeholpen!
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SCHOLEN IN ACTIE

1

MOOI BEDRAG!

In deze klas van Montessorischool
De Linde is de afgelopen weken veel
gesproken over de oorlog tussen
Rusland en Oekraïne. “We wilden
graag iets doen. Omdat we ons zo
machteloos voelden. En daarom zijn
we begonnen met het inzamelen van
geld. Alle leerlingen hebben daarom
veel klusjes gedaan. Waarmee de
klas in totaal €850 heeft opgehaald
voor Giro 555.
“Ik ben natuurlijk apetrots op mijn
leerlingen”, vertelt juf Annette.

IN ACTIE

voor

OEKRAÏNE

LOPEN
PRAKTISCHE SPULLEN

van de PIET HEIN

Op basisschool de
Piet Hein hebben de
kinderen en leraren
gezorgd voor handige
spullen voor op de

voor geld

€15.335,44

Naast kleine acties, zoals koekjes bakken om te verkopen. En lege flessen ophalen
om voor geld in te leveren, is door de Michiel de Ruyterschool ook een grote actie
opgezet. Met een wervingsposter in de hand gingen de leerlingen, van kleuters tot
groep acht, langs de deuren lopen om geld te vragen voor de kinderen uit Oekraïne.
Er werden filmpjes doorgestuurd naar familieleden door het hele land en ook social
media werd ingezet. Alles om zoveel mogelijk geld op te halen. Zelfs burgemeester
Tjapko Poppens was onder de indruk van de Michiel de Ruyterschool en maakte
samen met achtste groeper Asan bekend dat er maar liefst €15.335,44 was
opgehaald! Als tegenprestatie kregen de leerlingen een sportdag cadeau.

opvanglocaties.
Daar is namelijk niet
genoeg van.

Er zijn door een paar
ouders een aantal
boodschappenlijstjes
gemaakt en kinderen
en ouders konden
spullen doneren die op
deze lijstjes stonden.
Denk aan: gezonde snacks, shampoo,
tandpasta en zeep. Een andere groep
leerlingen van de school heeft ook gezorgd
voor schoolspullen voor de Oekraïense
kinderen. Zodat deze kinderen voor hun eerste
schooldag in Amstelveen een tasje met
schoolspullen konden vullen.

SPEELGOED
voor KINDEREN
Op het Palet Zuid is door de
leerlingen ontzettend veel
speelgoed ingezameld.
Kinderen uit Oekraïne hebben
vaak niets kunnen meenemen. Dat vonden de kinderen van deze
school een actie waard. In de gang van de school werd een
kraam neergezet waar iedereen speelgoed kon inleveren.
Speelgoed waar de leerlingen niet meer mee speelden. Of nieuw
speelgoed. Uiteindelijk zijn er dertien dozen vol speelgoed
naar de opvang van vluchtelingen in Amstelveen gebracht.
Nu kunnen de kinderen daar fijn spelen!

Wij willen alle kinderen die in actie zijn gekomen, maar die we niet in deze krant hebben kunnen
zetten, toch een dikke duim geven! Jullie zijn goed bezig!
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WIE IS DE LEUKSTE JUF OF MEESTER?

Heb jij de leukste, liefst en
beste juf of meester van heel
Amstelveen en omstreken? Geef
hem of haar dan op voor de…

ZET JOUW
JUF OF MEESTER

in het
zonnetje!
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Bedenkt jouw juf de leukste les, speelt jouw
meester grappige spelletjes of maakt jouw juf
van de saaie rekenlessen toch een feestje?
Geef hem of haar dan op!
WAT MOET JE DOEN?
Laat ons in minimaal 25 woorden weten
waarom jij een echte superjuf of supermees
hebt. Vul dit in op onderstaande strook. Knip
deze strook uit en lever hem in bij boekhandel Libris Venstra op het Stadsplein.

1

1

GENOMINEERDEN
Uit alle inzendingen worden door een jury drie
genomineerden gekozen. Zij worden, met
hun klas (!), uitgenodigd voor de feestelijke
uitreiking van de grote Superjuffie &
SuperMees verkiezing 2022.

De drie genomineerden
krijgen uiterlijk
woensdag
15 juni bericht.
Zij horen dan
ook wanneer
de feestelijke
uitreiking plaatsvindt. Hier zullen
de wethouder
Onderwijs en de
kinderburgemeester bij
aanwezig zijn. En de
hele klas mag ook
komen!

1

PRIJZEN
De winnende juf of meester wint een mooie
prijs. Maar ook de klas wordt niet vergeten. En
natuurlijk mag de juf of meester zich een heel
jaar Superjuffie of SuperMees noemen!

✁

GEEF HIER JOUW JUF OF MEESTER OP!
Ik heet _____________________
_____________________________
Ik ben ______ jaar oud.
Ik zit in groep _____________
Naam school _________________
_____________________________
Naam Superjuffie/SuperMees
_____________________________

MIJN JUF/MEESTER IS SUPER, OMDAT

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

De Superjuffie & SuperMees Verkiezing wordt al sinds 2015 georganiseerd door Libris Venstra
Amstelveen. Sinds vorig jaar wordt de verkiezing in samenwerking met Amstelkids georganiseerd.

12

VOLG AMSTELKIDS OOK OP
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KNIP UIT EN LEVER IN
Lever deze bon uiterlijk op
zaterdag 11 juni 2022 in bij
boekhandel Libris Venstra
op het Stadsplein 102A in
Amstelveen. Daar vind je
een grote brievenbus waar
je deze uitgeknipte bon kunt
inleveren. Kun je niet naar
de boekhandel komen? Dan
kun je je aanmelding ook via
e-mail versturen. Maak dan
een foto van jouw ingevulde
bon en stuur deze naar Ada
Ruiter: a.ruiter@venstra.nl

@amstelkids
06/05/2022 18:11

