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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

SAY 
CHEESE!

 Hava en Caitlin 
interviewen FOTOGRAFE

Wat heb je allemaal nodig 
als fotograaf? En wat is 
de Auteurswet? Reporters 
Hava en Caitlin zoeken 
het uit.

Wie was 
Anton 

de Lange?

EVEN VOORSTELLEN!

11
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Teun woont in een verzorgingshuis. 
Waarom?

NIEUWE RUBRIEK: 

Kijken naar 

KUNST.
TOEGANGSPOORT 

OF REUZEDROL?

Dag basisschool, 
WIJ GAAN NAAR 
DE MIDDELBARE!

IDEEËN 

De jury koos dit jaar voor Lode 
vanwege zijn goede ideeën. 
Ideeën over groene schoolpleinen, 
het tegengaan van pesten en voor 
kinderen die in armoede leven. 
Ook had hij een bijzonder idee 
voor kinderen uit Oekraïne.  
“Het zou mooi zijn als we voor 
Oekraïense kinderen activiteiten 
kunnen organiseren, zodat ze de 
kinderen uit de buurt leren kennen 
en daardoor de taal gaan  
spreken”, legt hij uit.  

Lode denkt zelf een goede  
kinderburgemeester te zijn, omdat 
hij goed kan doorzetten.  “Als ik 
iets in mijn hoofd heb, dan wil ik 
het ook echt gaan doen.” En 
samenwerken met de burgemeester 
lijkt hem het allerleukst.

Wij wensen Lode  
veel succes! 

Alle 23 andere kinderen die  
aanwezig waren tijdens de  
wedstrijd zitten komend schooljaar 
in de kinderraad. 

Lode is de nieuwe kinderburgemeester
van Amstelveen

Vanaf half juli is de 

10-jarige Lode uit  

Westwijk voor een heel 

jaar kinderburgemeester 

van Amstelveen. Tijdens een 
speciale middag hebben kinderen 
van bijna alle basisscholen uit de 
gemeente, meegedaan aan deze 
spannende wedstrijd. En Lode, 
van basisschool De Triangel, won. 
Hij neemt binnenkort de titel van 
de huidige kinderburgemeester 
Bana over.

Refkele

 
NIEUW AMSTELKIDS  
VIDEOJOURNAAL

     

KIJKTIP!

10de

editie

Bana

Lode8
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Heb jij ook alle lieveheersbeestjes 
uit de vorige editie geteld? 
Het waren er 56! Elin van basisschool De 
Akker won door mee te doen een boeken-
bon. “Ik weet al welk boek ik wil gaan 
kopen!”, zei Elin toen ze hoorde dat ze 

gewonnen had. Veel leesplezier, Elin!  

Wat hebben wij veel reacties  
binnengekregen op de ijsactie 
uit de vorige editie! 
We waren op zoek naar een ijssoort in de woord-
zoeker en het goede antwoord was: smurfen! Veel 
kinderen hadden het goede antwoord gegeven. 
Maar Severijn uit groep 5 van basisschool Het Palet 
won de actie. Severijn gaat na de zomervakantie 
naar een andere basisschool en wilde zijn hele klas 
graag trakteren. En dat is goed gelukt! Eind juni 
hebben alle kinderen genoten van een heerlijk ijsje! 

kids ! 

De missende vogel is de 

AANTAL MEEUWEN IN DIT NUMMER

HOE SNEL KUN JIJ DE
DE FOUT VINDEN?

1-2-3-4-5-6-7-8-9

56 
 Lieveheersbeestjes!

Je hebt het vast weleens meegemaakt. 
Lig je lekker te dobberen in de zee, 
zie je dat op het strand een meeuw 
jouw zak chips aan het leegeten is. 
OEPS! Die meeuw had je helaas niet 
snel genoeg gespot. Heb jij alle 
meeuwen in deze krant wel gespot? 
Tel ze allemaal en maak kans op een 
boekenbon! Stuur jouw antwoord naar 
info@amstelkids.nl 
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KRAAI
MUS
DUIF
REIGER
EKSTER
FLAMINGO
SPECHT
GRUTTO

2

ZOEK ALLE VOGELS IN DEZE PUZZEL en streep ze 
weg. Ontdek jij welke vogel er nog in de puzzel 
verstopt zit?

MOPJES 
WAT ZEGT EEN  
COOL VOGELTJE? 

WAT IS DE GRAPPIGSTE VOGEL?

Er zitten twee vogels in een kooi. Zegt de ene 
vogel tegen de andere: “Ik heb het warm.’ 
Zegt de andere vogel: “Zal ik het deurtje even 
openzetten?”

Er vliegen twee duiven door Ouderkerk. 

Vraagt de ene duif aan de andere duif:

“MAG IK IN HET MIDDEN VLIEGEN?”

Antwoord: Chillp!

Antwoord: De ha-ha-havik!

Antwoord: De fout zit 
niet in de getallenrij…

lachen,    gieren,       brullen!
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HIEP HIEP HOERA! 

Maak een foto met één van de edities van Amstelkids. Dat 
mag een oude editie zijn of deze nieuwe. Of misschien 
heb je nog wel meer edities thuis? Laat op de foto zien 
waar jij het liefst leest. Of wie er bij jou de krant ook 
graag leest. Stuur deze foto naar info@amstelkids.nl 
met als onderwerp: foto-actie. 
Vertel in je e-mail waar de foto is gemaakt, wie er op de 
foto te zien is en waarom je deze foto hebt gekozen. Tip! 
Je mag de krant natuurlijk ook meenemen op vakantie. 

Hier alvast wat voorbeelden:

Deze oma mag dan 
wel bijna 89 jaar zijn, 
ze leest nog graag 
iedere editie van 
Amstelkids. “Ik vind 
het leuk om te weten 
wat de kinderen 
allemaal meemaken!” 

Husky Alaska (zie 
bovenaan) gebruikt  
de krant ook graag. 
Maar of ze veel gelezen heeft… dat vragen we ons wel 
een beetje af. Ze las veel met haar ogen dicht…

AAN DE SLAG

De leukste, mooiste of meest creatieve 

foto wint een Amstelkids prijzenpakket. 

Succes met fotograferen! 

GROEP 6  
   bij de opname van de 
          KIDS TOP 20  

De groepen 6 van  
De Triangel hadden  
wel een heel muzikaal  
uitje. De klassen  
mochten namelijk  
meedoen aan de  
Kids TOP 20.  
Daar dansten ze met 
Naomi Traa en kregen 
ze een optreden van 
T-Square, Luca  
Ferron en Gioia  
Parijs. En dat vonden 
de kinderen natuurlijk  
echt te gek! 

Benieuwd naar de uitzending?  

Op zaterdag 18 juni is deze 
aflevering op televisie geweest.  
Dus je kunt hem online terugkijken.

Dit is de tiende editie van  
Amstelkids en daarom hebben we een 
feestelijke foto-winactie bedacht. 
Doe mee en maak kans op een mooi 
prijzenpakket! 

Karten!

Bericht van de redactie

Beste lezers, 
Dit is alweer de tiende editie van Amstelkids.  
En dat vind ik een feestje waard! Ik ben trots op alle 
kinderen die hun verhaal hebben verteld in de krant,  
op onze razende reporters, en iedereen die mee heeft 
geholpen aan de afgelopen tien edities. En gelukkig heb 

ik goed nieuws!  Amstelkids gaat door! 

Nog 10 kranten!
De komende twee schooljaren zullen er in ieder 
geval nog tien edities worden gemaakt. We zullen 
ook, samen met jullie, een aantal mooie Amstelkids 
Videojournaals gaan bedenken en produceren.  
En daar heb ik reuze zin in! 

Heb jij trouwens een van de tien edities van Amstelkids  
nog thuis liggen? Doe dan mee met de feestelijke  

foto-actie en win een mooi prijzenpakket.

Ik wens jullie nu alvast een fijne zomervakantie 
en tot volgend schooljaar! 

Zonnige groetjes, 

Marloes 
Hoofdredacteur Amstelkids

DOE MEE 
& WIN!

WAT MOET JE DOEN?

AAN DE SLAG

HIER ALVAST WAT VOORBEELDEN:

1

2

1.

2.

kids ! 

3

AMSTELKIDS gaat door!!!  

feestelijke 
FOTO-ACTIE
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KIJKEN NAAR KUNST 

Toegangspoort        

 of reuzedrol?

Kijken naar... 
         

KUNST

In deze nieuwe rubriek ‘Kijken naar kunst’ ontdekken 

we in Amstelkids verschillende kunstwerken in de 

buurt. Vaak fiets of wandel je langs een kunstwerk 

en valt het je niet eens meer op. Wij vertellen je 

meer over het kunstwerk en bedenken daar vaak een 

leuke opdracht bij. Deze keer kijken we naar het 

kunstwerk: DER BOGEN.

In 2015 is het kunstwerk op het 
Stadsplein bij de fontein neergezet. 
Het zou de toegangspoort van 
Amstelveen moeten zijn. Al  
dachten veel mensen uit de buurt 
daar snel heel anders over… Zij 
vonden het meer lijken op een 
reusachtige drol. Veel mensen 
noemen het kunstwerk dan ook 
‘de Amstelveense drol’. Kunst mag 
je altijd op je eigen manier  
bekijken. Al denken we niet dat 
kunstenaar Armando graag een 
drol voor Amstelveen wilde maken. 

VERHUIZEN
Heb jij het kunstwerk nog nooit  
bij de fontein gezien? Dat kan 
goed kloppen. Het werk is  
namelijk twee jaar geleden  
verhuisd. Mensen vonden het toch 
niet zo passen, zo midden op het 
grote plein. Die verhuizing was 
trouwens best een klus, want het 
bronzen kunstwerk weegt ruim 
duizend (!) kilo. Je vindt Der 
Bogen nu aan de andere kant van 
het Stadshart, in de Stadstuinen.  
In de buurt van de trams. 

FANTASEREN
Wat zie jij als je naar dit  
kunstwerk kijkt? Een grote poort  
of misschien ook een reusachtige 
drol? En als je aan die drol 
denkt… van wie of wat zou deze 
mega drol dan kunnen zijn? 
Beschrijf jouw figuur hieronder. 
Heeft deze figuur een naam?  
Wat moet hij eten om zo’n mega 
drol te maken? 

Kunstenaar Armando

Kunstenaar Armando  
(overleden in 2018) kreeg in 
2013 de opdracht van de 
gemeente om een groot kunst-
werk te maken voor op het 
Stadsplein. En groot werd het 
zeker. Der Bogen is namelijk 
wel 10 meter lang en 5 meter 
hoog geworden. 

WAT ZIE JIJ?

Heb jij iets super grappigs 
of bijzonders bedacht? 
Maak dan ook een schets of 
tekening van jouw figuur. We 
zijn op de redactie ook erg 
benieuwd wat jij hebt bedacht. 
Leuk als je het ons laat weten!

 
wint E-Waste Race!

Op basisschool Kindercampus King 
hebben de leerlingen 904 elektronische 
apparaten ingezameld. Nee, geen nieuwe 
iPhones of stofzuigers, maar kleine apparaten 
die kapot zijn of niet meer worden gebruikt.  
De school deed namelijk mee aan de E-Waste 
Race. Een wedstrijd tussen scholen om zoveel 
mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de 
buurt op te halen. En de leerlingen van de 
Kindercampus King haalden de meeste  
apparaten op en wonnen de wedstrijd van  

dit schooljaar.

In totaal deden er zes scholen mee. En alle  
leerlingen haalden, met hulp van buurtbewoners, 
4.971 oude elektronische apparaten op. Dankzij 
de grote inzamelstrijd belandt de verzamelde 
apparatuur niet in de verbrandingsoven, maar wordt 
het hergebruikt of gerecycled. 
Super goed gedaan dus!
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Kindercampus 
       KING 
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STELLING OVER POEP

WAT VIND JIJ?

kids ! 

5

Samin Julian

NEE

HONDENBAASJES MOETEN ZWAARDER GESTRAFT 

WORDEN als ze hondenpoep niet opruimen

STELLING:

Iedere editie legt  
Amstelkids de kinderen 
van de kinderraad in 

Amstelveen een lastige 
stelling voor. Dit keer 
gaat de stelling over 
een behoorlijk vies  
onderwerp, namelijk… 

POEP! 

“Het kan zijn 
dat je de 
zakjes bent 
vergeten. 
Dan vind ik 
€149 wel erg 
veel voor één 
drolletje.”

“Hondendrollen 
zijn een groot 
probleem. Dus 

ja, ik vind dat 
de straf hoger 

moet.”

“We hebben in  
Nederland een  

stikstofprobleem.  
Ook hondendrollen 

helpen daaraan mee. 
En dat hoopt  

alleen maar op.”

“Ik vind deze boete 
te hoog. Voor bellen 
op de fiets is de boete 
€95, terwijl dat veel 
gevaarlijker is. Al  
blijft het natuurlijk wel 
erg vies om in de poep te 
staan. Het moet dus wat 
goedkoper en er moeten 
betere regels komen.”

“Ik vind dat de straf 
niet hoger moet, want 
€149 is al heel veel. 
Ik zou de boete zo 
houden, maar dan moet 
de gemeente er wel 
voor zorgen dat er 
genoeg bakken staan 
met poepzakjes.”

“Ik vind niet dat er harder 
gestraft moet worden, want de 
boete is al best hoog. Maar 
ik vind wel dat er beter op 

gelet moet worden. Meer  
gratis poepzakjes zouden ook 

kunnen helpen.”

EENSEENS

ONEENS

ONEENS

ONEENSONEENS
ONEENS

Veerle

STINKENDE 
WEETJES

In Nederland wonen zo’n 
1,9 miljoen honden.  
Een hond poept minstens 
één keer per dag. Dat 
betekent dus, als je de 
drol niet opruimt, er 
iedere dag minimaal 
1,9 miljoen drollen in 
de natuur bijkomen.

WIST JE DAT ER  
IN HONDENPOEP veel  

bacillen, virussen, parasieteneitjes 
en wormen zitten?

Een gemiddelde hond poept 
per jaar ongeveer  
125 kilogram drollen uit.

Flore

Bana 
Anneli Julia 

Julian

Poep is natuurlijk heel gewoon, 
want poepen doen we allemaal. 
Maar met je voeten in de poep staan 
of de geur van een vers gedraaide drol… 
vinden we toch wat minder fijn.
Wist je dat je in Amstelveen een boete kunt krijgen 
van €149 als je de op de straat gedraaide drol van je 
hond niet opruimt? En toch vind je nog vaak drollen 
op straat, in het gras of in het zand. Daarom is de 
stelling van deze editie:

Dit was de laatste stelling 
voor de kinderraad van dit 
schooljaar. Vanaf volgend 
schooljaar zitten er nieuwe 
kinderen in de raad. Alle 
kinderraadsleden, dank jullie  
wel voor het geven van jullie 
mening over al onze stellingen!

Heb je in de poep  
gestaan? En helpt een plas water 
en een beetje gras niet?
Gebruik dan de wc-borstel! Bedrenk de 

borstel met wc-reiniger en borstel je 
zool. Maar…pas op voor 

spetters! Zet daarna je schoen 
in laagje heet water met 
soda.
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NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL 

!
Honderden achtstegroepers uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel komen 
na de zomervakantie niet meer terug op hun basisschool. Zij gaan naar de 
middelbare school. Maar welke school kies je? En waarom? We spraken met 

acht leerlingen uit groep 8 van basisschool De Horizon.

RYLAN (12)

BRAM (11) 

PHILO (13)

JAMIE (11) 

MICHELLE (12)

ZOË (12)

“Op deze school doen ze veel met 
media. Ik vind het leuk om video’s te 
monteren en te rappen. Daarom heb ik 
voor deze school gekozen. Het liefst 
wilde ik naar het Media College in 
Amsterdam, maar daar ben ik niet 
voor ingeloot. Dat is wel jammer, maar 
ik denk dat ik het hier ook erg leuk ga 
hebben.”

“Ik heb voor deze school gekozen, omdat ze 
een speciaal sportprofiel hebben. Dat betekent 
dat je iedere week extra mag sporten. Het was 
mijn eerste keus en gelukkig ben ik ingeloot. 
Het lijkt me leuk om tussen de lessen door naar 
de supermarkt te kunnen. Natuurlijk ga ik mijn 
vrienden wel missen, maar we zullen vast nog 
wel contact houden. Een tip voor andere 
achtstegroepers: blijf jezelf! Dan leren de 
nieuwe kinderen je het beste kennen.” 

“Het voelt raar dat het nu klaar is op de 
basisschool. Ik ben heel blij dat ik  
ingeloot ben op de Panta Rhei. Maar ik 
ga mijn vriendinnen van de basisschool 
wel missen. De tussenuren (dat zijn uren 
dat je tussen de lessen door geen les 
hebt) die lijken mij het leukst op de 
middelbare.”

“Mijn zus zit op het KKC en 
daarom kende ik het daar al een 
beetje. Ik heb al een goede rugtas 
die ik kan gebruiken voor al mijn 
boeken. Het zal de eerste dag wel 
spannend zijn. En de lessen zijn 
ook een stuk moeilijker. Daar moet 
ik denk ik erg aan wennen. In de 
pauze zal je niet echt meer gaan 
spelen, maar dan ga je gewoon 
op je telefoon zitten.”

“Ik wist al meteen dat ik naar het 
Amstelveen College wilde. Mijn 
broer zat erop, dus ik hoorde 
dat het daar erg leuk is. De 
eerste dag zal best spannend 
zijn. Ik ben niet heel goed in 
nieuwe mensen ontmoeten, dus 
dat zal wel even lastig zijn. 
Maar ik vind het wel leuk dat er 
op de middelbare allemaal 
oudere kinderen zitten.”

“Ik ga mijn vrienden van 
de basisschool wel erg 
missen. Maar ik ben  
ook benieuwd naar  
alle nieuwe kinderen  
op het HWC. Op de  
middelbare school 
moet je veel zelf doen. 
Lokalen zoeken, roosters 
bijhouden, dat soort  
dingen. Dat zal wel  
wennen worden.”

SCHOOL : Hermann 

Wesselink Coll
ege, 

Amstelveen 

GYMNASIUM

SCHOOL : SG Panta Rhei, 

Amstelveen 

VMBO-B/VMBo-K

SCHOOL : Amstelveen 

College, Amste
lveen

HAVO/VWO

SCHOOL : Amstelveen College, 

Amstelveen

HAVO/VWO - Sportprofiel

SCHOOL :  Huygens College,  
  Amsterdam

VMBO-K

SCHOOL : Keizer  
Karel College,

 

Amstelveen 

HAVO
SCHOOL:  Keizer Karel Colle-

ge, Amstelveen
HAVO

6

Dag basisschool,
Wij gaan naar de middelbare
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LEKKER LEZEN 

Misschien ken je de boeken Luna, Gozert, Vlo en 
Stiekel of Baas van de Wereld wel? Deze boeken 
zijn allemaal geschreven door Pieter Koolwijk. 
Hij houdt van vrolijke verhalen vol met vreemde 
situaties die eigenlijk net niet kunnen.  
Speciaal voor Amstelkids geeft hij een paar  
tips om tijdens de zomervakantie te lezen. KOOLWIJK

VAN 
Pieter

TIPS

NIEUWSTE BOEK VAN PIETER
DE TROLLEN VAN LEIF

1. DE GRIEZELS  ROALD DAHL
“Het is smerig. Het is raar. Maar het 
is vooral heel erg grappig. Een 
verhaal over twee mensen die  
kinderen in de pastei proberen te 
stoppen, apen trucjes leren en elkaar 
constant in de maling nemen.” Eerder 
gaf kinderboekenschrijfster Tosca 
Menten deze tip ook, dit moet wel 
een superleuk boek zijn.  

“Ravna is een stoere Vikingmeid van acht jaar. 

En haar broer… die is helemaal niet stoer.  

Of sterk. Of dapper. Nee, die zingt vals en 

vertelt rare verhalen over trollen. Daar heb je 

helemaal niets aan. Helemaal niet als het dorp 

wordt aangevallen. 

Of toch…”

1

2.  FILMS DIE NERGENS DRAAIEN 
YORICK GOLDEWIJK
“Cato komt in een oude bioscoop terecht 
waar ze door tijd en herinneringen heen 
reist. Een sfeervol verhaal dat ik meteen 
nog een keer wilde lezen toen ik het uit 
had.”

3. GIPS ANNA WOLTZ
“Fitz is boos, want haar ouders zijn 
gescheiden. Dan raakt haar zusje  
gewond en moeten ze naar het  
ziekenhuis. Hier ontmoet ze een  
mysterieuze jongen. Een verhaal over 
boos zijn, verliefd worden, dingen die 
moeilijk zijn en gips.”

Voor het 
boek 
Gozert 
won Pieter 
Koolwijk 
in 2020 
een 

Gouden Griffel. Dat is een 
heel belangrijke prijs voor 
schrijvers van kinderboeken. 
Pieter is dan ook ontzettend 
blij met deze prijs. “Het is 
echt zo geweldig om dat mee 
te mogen maken. Daar blijf  
ik de rest van mijn leven  
trots op.”

2

Chillen & Lezen 
IN DE ZOMERVAKANTIE

!

RIZWAN (11)

GIOGHINIO (12)

“Helaas ben ik niet ingeloot voor 
mijn eerste en tweede schoolkeuze. 
Daar ben ik een aantal dagen erg 
verdrietig over geweest. Er waren 
te veel kinderen met mijn advies 
en dat paste niet op de scholen 
waar ik eigenlijk naar toe wilde. 
Ik vond het best even lastig, omdat 
bijna al mijn klasgenoten wel zijn 
ingeloot op hun lievelingsschool. 
Maar daar kun je dus niet van  
uitgaan. Al denk ik nu wel dat ik 
het heel leuk ga krijgen op de 
CSB. Het waren acht mooie jaren 
op de basisschool, maar nu is het 
tijd om door te gaan!” 

“Eigenlijk vind ik het niet echt 
spannend om naar de middelbare 
school te gaan. Ik ken namelijk al 
best veel mensen op het HWC. Ik 
ga mijn vrienden en de juffen en 
meesters van de basisschool wel 
missen. Maar de saaie vakken, 
zoals begrijpend lezen, die ga ik 
dan weer niet missen. Het  
gebouw van het HWC ziet er echt 
cool uit. In de vakantie ga ik 
kijken wat ik allemaal nodig heb 
voor de middelbare school, maar 
nu eerst lekker vakantie vieren.” 

SCHOOL : Christelijke 

Scholengemeens
chap  

Buitenveldert,
 Amsterdam

MAvo/HAVO

SCHOOL : Hermann 

Wesselink Coll
ege, 

Amstelveen 

HAVO/VWO

kids ! 

7

3
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REPORTERS

Wat voor foto’s 
maak je precies? 
“Ik maak eigenlijk altijd 
portretfoto’s. Dat zijn foto’s 
van mensen en dan vooral 
van het gezicht. Het type 
foto’s dat ik maak, heet 
autonome kunst. En dat 
betekent dat ik iets bedenk 
en dan zelf maak. Het is 
meer dan alleen een 
gewone foto.”

Hoe bedoel je dat?
“Nou, ik bedenk echt een 
verhaal bij een foto. En ik 

doe ook veel in de 

nabewerking. Dus ik ben 
nog veel op de computer 
bezig om de foto, nadat 
deze gemaakt is, zo mooi 
en bijzonder mogelijk te 
maken.” 

Maak je foto’s voor 
je beroep of als 
hobby? 
“Het is echt mijn beroep.  
En het is heel leuk dat ik 

hier mijn werk 
van heb 
kunnen  
maken.”

Wat heb je 
allemaal 
nodig als 
fotograaf?
“Dat verschilt 
wel een beetje 
wat voor 
fotograaf je 
bent. Nieuws-
fotografen die 
gaan vooral 
op pad met 
een camera 
en hebben dus 
minder nodig. 

Maar ik werk veel in mijn 
studio. En dan heb je wel 
meer nodig. Denk bijvoor-
beeld aan flitsers, attributen 

voor in de foto, maar ook 
achtergrondkleuren. Die 
heb ik in alle kleuren van 
de regenboog.” 

Wat is het  
belangrijkste voor 
een fotograaf?
“Licht is het belangrijkste. 
Want zonder licht zie je 
natuurlijk niks. En licht 
bepaalt hoe een foto eruit 
gaat zien. Soms wil je 
maar een klein beetje licht 
op iets, zodat dat stukje 
heel erg opvalt. En soms 
juist heel veel. Fotograferen 
is dus eigenlijk spelen met 
het licht.”

Hoe wist je dat je 
fotograferen leuk 
vond? 
“Ik heb ooit een camera 
van mijn vader gehad. En 
ben toen ontzettend veel 
gaan oefenen. Die tip wil  
ik ook aan kinderen geven. 
Als je fotograferen leuk 
vindt, ga dan lekker veel 
oefenen. Je leert veel door 
het vaak te doen. En dat 
kan gewoon met je mobiele 
telefoon. Bedenk een 
opdracht voor jezelf en  
ga ermee aan de slag.”

Houd je meer van 
zwart-wit of  
kleuren-foto’s? 
“Oei, ik vind het allebei 
mooi. Ik maak meestal 
kleurenfoto’s, maar ik vind 
zwart-wit ook wel erg mooi. 
Zeker als je kijkt naar foto’s 
van vroeger.”

Is er een foto die je 
heel grappig vindt?
“Nou ik heb wel meerdere 
foto’s die ik grappig vind, 
maar er is altijd één foto 
die me heel erg bijblijft. 
Het is een heel oude foto. 
Hij komt uit 1948 en is 
trouwens ook zwart-wit. 
Het is gek, grappig en 
vreemd tegelijk. Zoek maar 
eens op: Dali, Flying Cat. 
Die foto mogen we trouwens 
niet zomaar in deze krant 
plaatsen. Vanwege de 
Auteurswet.” 

Op welke foto ben 
je het meest trots?
“Op de foto’s met mijn 
dochter. In deze serie 
droeg zij kleding van mijn 
overleden moeder. Dat was 
heel bijzonder om te 
maken.”  

EVEN VOORSTELLEN 
Naam: Refkele Steemers
Leeftijd: 48 jaar
Waar: Ateliers 2005
Lievelingseten: Japans
Favoriet vakantieland: 

Portugal

“Foto’s maken is spelen met het
 licht”

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 

In een oud schoolgebouw 
in de buurt van het Hueseplein 
in Amstelveen heeft fotografe 
Refkele haar studioruimte. 
Hava (10) van basisschool 
De Cirkel en Caitlin (11) van 
De Bloeiwijzer mochten een 
kijkje nemen.

Deze wet beschermt 
iedereen die dingen 
maakt, zoals schrijvers, 
fotografen en schilders, 
tegen mensen die hun 
werk willen stelen. Als je 
het auteursrecht hebt op 
een foto, mag je zelf 
zeggen of die foto gepu-
bliceerd mag worden, 
bijvoorbeeld in een krant 
of op een website. Als 
iemand jouw foto gebruikt 
zonder dat jij hem hebt 
gezegd dat het mag, 
‘steelt’ die ander jouw foto 
dus eigenlijk. Want het 
mag niet van de Auteurs-
wet. En dan kun je een 
flinke boete krijgen.

Wat is de Auteurswet?
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Amstelkids reporters Hava en Caitlin interviewen fotografe Refkele
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HUH? ECHT WAAR!

Deze groep van de Taalschool staat mooi 

geposeerd, maar zie jij alle 10 de  

verschillen tussen de twee foto’s? 

In Peru staat een school  met de naam  

villa amstelveen

VERSCHILLEN
en vind de 10
KIJK GOED! Op zo’n 12,5 uur vliegen vanaf 

Schiphol, vind je Villa Elsavador. 
Naast Lima, de hoofdstad van 
Peru. En geloof het of niet, maar 
daar staat een school die heet 
Villa Amstelveen. In 2019 zijn vier 
juffen van basisschool Het Palet en Brede 

School Rembrandt op bezoek geweest bij deze school. 

Maar waarom staat er aan de andere kant van de 
wereld een school met deze naam? “Dat komt omdat 
de gemeente het belangrijk vindt om internationaal 
samen te werken. Dat betekent dat de mensen daar 
willen leren van andere landen. En andere landen ook 
weer dingen willen aanleren. En Villa El Salvador is 
zo’n stad waar de gemeente mee samenwerkt”, vertelt 
juf Karin van Het Palet. “Daarom heeft de school deze 
naam gekregen denk ik.” 

BIJZONDER
Het was voor de juffen van de twee scholen een heel 
indrukwekkende reis. Ze zagen verschillen. “Kinderen 
krijgen bijvoorbeeld allemaal les op dezelfde manier. 
Er zijn weinig extra werkjes voor kinderen die wat 
sneller zijn. En er is weinig aandacht voor kinderen 
die wat meer moeite hebben. Dat is bij ons in  
Nederland heel anders.” Maar er waren ook dingen 
hetzelfde. “De kinderen spelen en leren daar net zo 
graag als in Nederland.” 

Ook leerden de juffen over een leerlingenraad in de 
school. En waren ze bij de verkiezing van de  
kinderburgemeester van de school. “Dat kennen wij 
hier eigenlijk niet, maar op Het Palet krijgen wij nu 
ook een leerlingenraad.” 

BRIEVEN
Vlak voor het vertrek van juf Karin schreven de 
kinderen uit haar klas brieven voor de kinderen in 
Peru. In het Spaans of het Engels. En de juf kreeg ook 
een mooie stapel brieven mee terug naar Nederland. 

De scholen in Peru zijn door corona heel lang dicht 
geweest. “Sinds maart zijn ze weer open en ik hoop 
dat we nog veel met alle leerlingen kunnen gaan 
samenwerken”, eindigt juf Karin.

kids ! 
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REPORTAGE IN DE BUURT

Half juni is Teun vanuit een verpleeg-
huis in Utrecht, waar hij twee jaar 
heeft gewoond, verhuisd naar een 
verpleeghuis in Amstelveen. Hier gaat 
hij één jaar wonen. Zijn kamer is 
piepklein. Er staat een bed, een kleine 
tafel en er liggen nog wat losse 
spullen. 

Waarom woon je hier?
“Ik woon hier niet omdat ik zorg 
nodig heb. Maar wel omdat ik  
wilde weten hoe het is om in een 
verzorgingshuis te wonen en te leven. 
En dat leer je het best door er écht te 
gaan wonen.”

En hoe is het om er te wonen?
“Met mijn huisgenoten heb ik het 
ontzettend fijn. Ik heb in mijn vorige 
huis veel vrienden gemaakt. En er zijn 
altijd mensen om je heen. Maar  
ik vind wel dat veel mensen een  
verkeerd beeld hebben van mensen 
met dementie. En dat we ze niet goed 
behandelen.”
 
Waarom dan?
“Als mensen met dementie niet meer 
goed voor zichzelf zorgen, stoppen 
we ze ver weg in een verzorgings-
huis. Ze zijn afgesloten van de  
gewone wereld. En dat vind ik heel 
erg. En dat kan anders. Het beeld dat 
we hebben van dementie klopt niet.” 

Wat klopt er niet aan?
“Mensen denken dat als je dementie 
hebt, dat je alleen maar zielig bent. 
En dat deze mensen toch vergeten 
wat je tegen ze zegt, dus dat je dan 
niet meer met ze hoeft te praten. 
Terwijl het juist belangrijk is om met 
ze in contact te blijven.  
Dat vinden ze juist fijn. Net als ieder 
ander mens. En het is ook hartstikke 
leuk. Maar helaas krijgen ze weinig 
bezoek en een verzorgingshuis is ook 
niet echt gezellig.”

Kan het wel gezelliger?
“Natuurlijk! Het is het huis van deze 
mensen. Geen ziekenhuis. De buiten-
kant ziet er vaak treurig uit. Maar hier 
wonen de mensen, dit is hun thuis. 
Hier wordt gelachen en plezier 
gemaakt. Dat heb ik al goed kunnen 
meemaken. En dat mag nog veel 
meer.”

Wat heb je dan al  
meegemaakt?
“Echt ontzettend veel. Toen ik  
stageliep ging ik vaak met John een 
stukje rijden en dan haalden we een 
aardbeien milkshake. En met mijn 
vorige huisgenoot Ad ging ik naar het 
café en keken we samen voetbal. Dat 
kan allemaal. Maar mensen hebben 
het idee dat dit niet meer kan. En dat 
is ontzettend jammer.”

Kun je ook dementie krijgen 
als je veel met mensen met 
dementie omgaat?
“Nee, dementie is niet besmettelijk. 
En eigenlijk krijgen vooral oudere 
mensen boven de 70 jaar het.”

Sommige kinderen vinden een 
verzorgingshuis een beetje 
eng…
“Dat hoeft helemaal niet. Er wonen 
hier gewoon mensen, die soms wat 
extra hulp nodig hebben, maar waar 
je ook heel hard mee kunt lachen. En 
je kan hier gewoon lekker gek doen.”

Hoe vind je het in je nieuwe 
huis?
“Nog even wennen. Maar ik merk dat 
mijn nieuwe huisgenoten me al 
herkennen. Dus ik ga hier vast ook 
veel vrienden maken.”

De kamer waar Teun woont is trouwens 
geen echte kamer. 
Hij pikt dus geen 
plekje in van 
iemand die het 
nodig heeft. Hij 
slaapt in een oud 
kantoortje. 

 
 
@teuntoebes

Verpleegkundige Teun Toebes deelt zijn woonkamer en badkamer 
met huisgenoten, net als veel andere studenten. Maar Teun woont 
niet in een studentenhuis, maar in verpleeghuis de Groenelaan. 
Zijn huisgenoten zijn geen studenten, maar oudere mensen met 
dementie. Reporter Daan (7) had heel wat vragen voor Teun. 

Teun (23) WOONT IN EEN VERZORGINGSHUIS 

    MAAR WAAROM?

Wat is dementie?
Dementie is een naam 
voor allerlei ziektes die 
de hersenen kunnen 
beschadigen. Je gaat 
steeds meer vergeten. 
Het begint bij je sleutels, 
maar later vergeet je 
bijvoorbeeld hoe je 
kinderen heten of hoe  
de oven werkt. Dan kan 
iemand niet goed meer 
voor zichzelf zorgen.  
En gaat dan vaak naar 
een verzorgingshuis.

reporter Daan

Teun Toebes

Dit zijn de oude  
huisgenoten van Teun.
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NIEUWS

NIEUW AMSTELKIDS 
VIDEOJOURNAAL

Kijktip!

kids ! 
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VIDEOJOURNAAL

Waarom komen kinderen van 
over de hele wereld naar 
Amstelveen toe? 

Er waren ontzettend veel juffen en meesters door kinderen genomineerd. 
Maar drie leerkrachten vielen bij de stemmen extra op. Juf Cheyenne van 
basisschool Piet Hein, meester Lars van de Roelof Venema School en dus juf 
Lara van MKC Mio Mondo. Deze drie genomineerden mochten, samen met 
hun klas, naar de feestelijke uitreiking komen.

Speciale nominatie 
Dit jaar was er ook nog een speciale nominatie voor meester Stef. 
Deze meester is al met pensioen, maar werkt met ontzettend veel 
plezier op basisschool Amsteltaal. De school waar kinderen uit het 
buitenland de Nederlandse taal leren. Volgens zijn leerlingen helpt 
meester Stef de hele school. “Hij was de eerste die mij met de 
Nederlandse taal hielp.”

Bijzonder
Alle genomineerden zijn volgens hun leerlingen bijzonder. Meester 
Lars kan als hij boos is, toch aardig blijven. Juf Lara kan je altijd 
aan positieve dingen laten denken en juf Cheyenne koopt mooie 
dingen voor de klas en is super betrouwbaar. Er kan er natuurlijk 
maar één de winnaar zijn. En dat is dit jaar juf Lara. Van harte 
gefeliciteerd! En hoewel juf Lara de officiële titel dit jaar mag 
dragen, vinden wij alle juffen en meesters super!

1Op vrijdag 24 juni hebben wethouder 

Berkhout (onderwijs) en kinderburgemeester 

Bana de bijzondere oorkonde Superjuffie 

2022 uitgereikt. En dit jaar mag juf 

Lara van MKC Mio Mondo deze mooie titel 

dragen. “Ik ben echt helemaal verbaasd 

en vind het mega leuk”, vertelde de juf, 

net na de uitreiking

Juf Lara 
is Superjuffie 2022!

Juf LarA

Meester Lars

Meester Stef

Juf Cheyenne

Superjuf Lara

Sofie van de Topagrafie

Bana

Wethouder         
  Berkhout

Grote kans dat er in jouw klas, kinderen uit landen van 
de hele wereld zitten. En dat is niet zo gek. In Amstelveen 
wonen namelijk 139 (!) verschillende nationaliteiten. 
Maar waarom komen deze kinderen toch allemaal naar 
Amstelveen toe? De Amstelkids Reporters zochten het 
voor je uit. En de reislustige Sofie van de Topografie test 
jouw wereldkennis!  

Bekijk het nieuwe Amstelkids Journaal via 
YouTube of op www.amstelkids.nl. 
 
Ook leuk (en leerzaam)  
om in de klas te bekijken! 

Presentatrice         
   Risiyana
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ZOMERSE KLEURPLAAT

VOLG AMSTELKIDS OOK OP     @amstelkids
12

De redactie van Ams
telkids wenst alle 

kinderen  

in Amstelveen en Ou
derkerk aan de Amst

el  

een fantastische, k
leurrijke zomervaka

ntie toe!

We zijn erg benieuwd naar de resultaten van jullie kleurplaten. Stuur een foto van jouw kleurplaat naar 
info@amstelkids.nl en wie weet zie je die van jou in de volgende editie van Amstelkids terug.

0012 AMSTELKIDS NR10 Kleurplaat.indd   12 29/06/2022   12:16




