
Het kabouterpad in Eijsden De Mosasauriërs van LimburgIsa (10) en Lani (10)  
op de noodopvang

Puck en Maartje maken  
een schip

4 7 9 10

Maastricht - Alle kinderen die in Maastricht en 
het Heuvelland wonen krijgen vanaf deze maand 
iedere maand Jong043. Je krijgt de krant elke 
maand gratis op school. TEKST: RIANNE SIEBENGA 

Onderwerpen en puzzels
Je leest in Jong043 over veel verschillende 
onderwerpen. Je leest bijvoorbeeld over sport, 
natuur, cultuur, gezondheid en school. Er staan 
in iedere krant moppen en raadsels. Er staan 
ook in iedere krant puzzels om te maken. 

Waarom Jong043
Je kunt ontdekken wat er om je heen gebeurt 
door verhalen te lezen. Het is ook belangrijk 
om goed te leren lezen. Je kunt heel veel 
dingen die belangrijk zijn beter begrijpen als je 
goed leest. Jong043 wil graag echte verhalen 
vertellen van kinderen in Maastricht en het 
Heuvelland. Die verhalen laten zien wat er 

allemaal gebeurt en wat je allemaal kunt doen. 
Jong043 vindt het belangrijk dat alle kinderen 
hun verhaal kunnen vertellen. Het maakt niet 
uit waar je woont, naar welke school je gaat 
of wat je wel of niet kunt. Iedereen heeft een 
verhaal dat mooi of leuk is om te vertellen.

Bekenden in de krant
De kinderen die in de krant staan wonen 
allemaal in de gemeenten Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals 
of Valkenburg. De kans is dus groot dat je een 
bekende tegenkomt in de krant.

Zelf in de krant?
Heb je een idee voor de krant? Heb je een 
interessante hobby? Gebeurt er bij jou in de 
buurt of op school iets speciaals? Laat het ons 
weten. Vraag je ouders, verzorgers, meester of 
juf een mail te sturen naar redactie@jong043.nl. 
Wie weet komt jouw verhaal wel in de krant.

EEN KRANT VOOR KINDEREN

Rianne Siebenga:
Rianne Siebenga is de oprichtster 
van de krant. Rianne: ‘Ik heb lezen 
altijd heel leuk gevonden. Ik wil lezen 
graag leuk maken voor kinderen. Ik 
vind het ook heel leuk om kinderen te 
ontmoeten. Ik vind het leuk te horen 
en te zien waar kinderen mee bezig 
zijn. Ik kan daar nu verhalen over 
schrijven.’ 

FOTOGRAAF SUZANNE HUIG

FOTOGRAAF PAUL VAN DER VEER
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HEB JIJ EEN TIP
VOOR JONG043?

REDACTIE@JONG043.NL

Een oen is aan het 
vissen. Hij vraagt aan zijn 
buurman: 'Mag ik jouw 
dobber lenen, die van mij 
gaat steeds onder.'

Er komt een patiënt bij 
de dokter. 'Waarom eet 
u pleisters? vraagt de 
dokter. Zegt de patiënt: 
'Omdat ik buikpijn heb.

Twee paarden gaan naar 
het strand. Zegt het ene 
paard: ‘Lekker windje.’ 
Antwoordt het andere: 
‘Zal ik er nog een laten?’

Een haan staat met de ene poot 
in België en met de andere in 
Nederland. In welk land legt hij 
zijn ei? 

Nergens, hanen leggen geen eieren. 

REGELS: DE WOORDEN VIND JE HORIZONTAAL, VERTICAAL EN DIAGONAAL. JE MAG LETTERS MEERDERE 
KEREN GEBRUIKEN. ALS JE DE OVERGEBLEVEN LETTERS IN DE JUISTE VOLGORDE ZET, KRIJG JE HET 
ANTWOORD. MAIL DIT ANTWOORD SAMEN MET JE VOORNAAM, LEEFTIJD EN HET TELEFOONNUMMER VAN 
JE OUDER(S) OF VERZORGER(S) (ZODAT WE CONTACT MET JE KUNNEN OPNEMEN ALS JE HEBT GEWONNEN) 
NAAR ANTWOORD@JONG043.NL. ALLEEN DE WINNAAR KRIJGT BERICHT.

WOORDZOEKERFABRIEK.NL

HEB JIJ EEN LEUKE MOP OF EEN GOED 

RAADSEL VOOR DEZE RUBRIEK? MAIL 

DEZE MET JE VOORNAAM EN JE LEEFTIJD 

NAAR REDACTIE@JONG043.NL

ANTWOORD (2 WOORDEN):

L E Z Z U P G L E Z E N

E IJ S D E N U D E K M E

L V I V A A L S C S E K

N A T U U R P W U O E K

E L A A T I E U L C R E

T K N K R D N E T I S D

A E O T O F W I U A S T

R N S E R L I N U A E N

G B S I U H T K R L N O

R U M A A S T R I C H T

A R H E U V E L L A N D
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VALKENBURG – Basisschool Broekhem is een 
vreedzame school. Keano (11) en Delila (11) 
vertellen wat dat betekent. TEKST: RIANNE SIEBENGA 

FOTO’S: EUGENIE DUYNSTEE

Delila: ‘We respecteren elkaar. Dat betekent dat 
we elkaar bij het buitenspelen niet buitensluiten. 
We gaan zorgvuldig om met de spullen van een 
ander. Dat betekent dat we spullen lenen van 
anderen op een goede manier. We doen dat door 
altijd te vragen of we iets mogen lenen.’ ‘We 
maken geen kwetsende opmerkingen,’ vult Keano 
aan. ‘Als iemand dat wel doet, proberen we het 
eerst zelf op te lossen.’

De weerbaarheidstraining
De leerlingen van groep 7 
en 8 krijgen training om te 
leren hoe ze zelf problemen 
kunnen oplossen. Keano: ‘We 
krijgen 1 keer in de week een 
les over pesten. We krijgen 
ook 1 keer in de 2 weken 
weerbaarheidstraining. De 
weerbaarheidstraining helpt je 
om aan te geven wanneer je iets 
niet fijn vindt.’

De taalcoaches
Op basisschool Broekhem 
zijn de leerlingen om beurten 
taalcoach. Keano: ‘Een taalcoach wordt door 
de klas gekozen. De leerling blijft 1 of 2 weken 
taalcoach.’ ‘De klas kiest een leerling en daarom 
wordt die leerling vertrouwd’, zegt Delila. 
Delila en Keano zijn allebei taalcoach geweest. 
Delila: ‘De coach vertelt het aan de leraar als 
een leerling iets slechts zegt.’ ‘De taalcoach 
grijpt niet in. De leerling die iets slecht zegt, 

is vaak al boos. De leerling wordt dan misschien 
ook boos op de taalcoach’, legt Keano uit. ‘Er 
wordt nu minder ruzie gemaakt dan vorig jaar. 
Leerlingen keken vroeger of een leerkracht in de 
buurt was, voordat ze iets slechts zeiden. De 
leerkracht was er vaak niet. Nu kijken ze of er 
een taalcoach is. De taalcoach is er wel heel 
vaak.’ 

De grondwet
‘We hebben regels op school waar iedereen zich 
aan moet houden’, vertelt Delila ‘We noemen 
dat de grondwet. In onze grondwet staat 

bijvoorbeeld dat we elkaar helpen en dat 
we fouten mogen maken.’ Keano: ‘We 
hebben samen de grondwet gemaakt. 
Elke klas heeft dit jaar klassenregels 
gemaakt. In de leerlingenraad mocht 
elke leerling de regels van hun 
groep uitleggen. De leerlingenraad 
heeft daaruit regels gekozen. De 
leerlingenraad heeft zelf ook nog 
regels bedacht. De regels die 
de leerlingenraad heeft gekozen 
en gemaakt zijn de grondwet 
geworden.’

Paarse vrijdag
Basisschool Broekhem besteedde 

op 11 december aandacht aan Paarse 
vrijdag. Keano: ‘Paarse vrijdag 

gaat erover dat iedereen is hoe hij is. Iedereen 
verandert en niemand is perfect.’ ‘Je beledigt 
iemand niet omdat hij of zij een jongen of een 
meisje is,’ zegt Delila. ‘Je beledigt mensen ook 
niet omdat ze als jongen op jongens vallen of als 
meisje op meisjes.’ Keano: ‘Paarse vrijdag past 
bij een vreedzame school. We laten zien dat we 
respect en waardering voor elkaar hebben.’

WAARDERING:
Laten merken dat iemand anders 

belangrijk voor je is.

Delila en Keano bij de grondwet

De grondwet van 
basisschool Broekhem

DE VREEDZAME 
SCHOOL

Delila en Keano

Regio
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MEERSSEN – De scholen zijn zeker nog 
tot 8 februari gesloten. Sommige kinderen 
mogen toch naar school, omdat hun ouders 
of verzorgers niet thuis kunnen werken. 
Die leerlingen worden opgevangen in de 
noodopvang op school. Lani (10) en Isa (10) 
vertellen over de noodopvang op basisschool 
de WereldSter. TEKST: RIANNE SIEBENGA

Isa: ‘Ik ga soms 2 en soms 3 dagen per week 
naar de noodopvang. Mijn moeder moet soms op 
maandag werken en soms niet. Ik kan thuisblijven 
als zij niet hoeft te werken’ Lani: ‘Ik ga 1 dag 
in de week naar de noodopvang. Mijn ouders en 
mijn oma kunnen de rest van de week voor mij 
zorgen.’

Een kleine klas
‘Wij zitten normaal met leerlingen van groep 
7 en 8 in 1 klas. In de noodopvang zitten de 
leerlingen van groep 6 ook bij ons in de klas’, 

vertelt Isa. ‘We zitten vandaag met maar 14 
kinderen in de klas’, zegt Lani. ‘Een hulpjuf 
helpt ons in de klas. De andere juffen 
en meesters zijn druk bezig met het 
maken van instructiefilmpjes voor alle 
leerlingen. Zij hebben geen tijd om ons 
les te geven.’ 

Achter de computer
Lani: Ik pak ‘s morgens een laptop als 
ik op school kom. Ik log in en dan kan 
ik mijn taken bekijken.’ ‘We hebben 
taken voor rekenen, begrijpend lezen en 

spelling’, zegt Isa. ‘Een leraar heeft voor 
elk vak een filmpje gemaakt. In het fimpje 

legt de leraar uit wat we moeten doen. 

De hulpjuf in de klas helpt ons als we het niet 
goed begrijpen.’ Lani: ‘Er zijn extra taken die je 
kunt doen als je klaar bent met je taken voor 
taal en rekenen. We kijken soms een film als 
alle kinderen in de klas hun taak afhebben.’

Grappige oefeningen en spelletjes
‘Ik vind het fijn om op de noodopvang mijn 
vriendinnetjes te zien. Ik zie hen minder vaak 
omdat de school dicht is’, zegt Lani. Er zijn 
ook dingen die Isa en Lani missen omdat ze 
niet gewoon naar school kunnen. ‘Ik mis de 
Kanjertraining die we altijd op school hebben. 
De Kanjertraining helpt je om zelfvertrouwen te 
hebben. We doen altijd vertrouwensoefeningen 
die heel grappig zijn’, vertelt Isa. Lani: ‘Ik mis 
de spelletjes die we op school doen. We doen 
vaak spelletjes tussen de lessen door als we 
goed hebben gewerkt. De spelletjes maken me 
aan het lachen.’

NAAR DE 
NOODOPVANG

FOTO’S: PAUL VAN DER VEER

Isa en Lani met hun laptops

Isa en Lani
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Kusant, Rawan en Mohammed lezen de krant

MAASTRICHT – Rawan (12), Kusant (10) en 
Mohammed (11) wonen in het asielzoekerscentrum 
(AZC) in Maastricht. Ze zijn naar Nederland gevlucht. 
Ze wachten totdat Nederland besloten heeft of ze 
hier mogen blijven wonen. Ze vertellen over hun school 
vroeger en nu. TEKST: RIANNE SIEBENGA

Rawan komt uit Libanon: ‘Ik sprak op school Arabisch. 
Ik kreeg ook lessen Engels en Frans op school’, vertelt 
Rawan. Mohammed is geboren in Sudan. Hij woonde 
in Saoudi-Arabië. ‘Ik sprak op school Engels. Ik sprak 
Arabisch met mijn vrienden’, vertelt Mohammed.  
Kusant: ‘Ik was 4 jaar toen ik vluchtte uit Eritrea.  
Ik heb alleen in Nederland op school gezeten.’

De schoolbus
Rawan werd altijd door de bus opgehaald om naar 
school te gaan. ‘De bus kwam om 6 uur ‘s morgens bij mijn 
huis. Hij reed daarna langs nog meer huizen om andere 
kinderen op te halen’, legt Rawan uit. ‘De bus kon soms 
niet komen, als het heel veel had geregend. De weg was 
dan overstroomd en de scholen bleven dicht’, vertelt 
Rawan. 

Zware boeken
Mohammed: ‘De juffen in Saoudi-Arabië schreven veel op 
het bord. Wij moesten dan alles overschrijven. De juffen 
legden niet uit wat ze hadden opgeschreven. Mijn moeder 
moest mij thuis alles uitleggen. In Nederland legt de juf op het 
bord uit hoe de opdracht moet. Ik kan het daarna zelf 
doen en snap het beter.’ ‘Mijn tas was altijd heel 
zwaar van de boeken in Saoudi-Arabië. Ik viel bijna 
achterover. Ik neem nu alleen mijn lunch mee naar 
school, dat is lekker licht’, vertelt Mohammed. 

Nederlands leren
Mohammed en Kusant gaan allebei naar 
De Poort EOA in Maastricht. ‘Dat is een 
basisschool voor kinderen die gevlucht zijn en 
Nederland moeten leren kennen’, legt Kusant 
uit. ‘We werken hard om Nederlands te leren.’ 
Mohammed: ‘We leren over de Nederlandse 
politie en brandweer. 

We hebben natuurlijk ook rekenen.’ Rawan zit op het 
Novocollege, een middelbare school voor kinderen die 
gevlucht zijn. ‘Ik leer brieven en emails schrijven in 
het Nederlands’, zegt Rawan.

Leuk in Nederland
Rawan: ‘Ik vind het leuk om naar school te gaan. 
De juffen zijn hier lief.’ ‘Ik vind het leuk dat ik in 
Nederland op een computer kan werken en dat we 
buiten kunnen spelen. Dat kon niet in Saoudi-Arabië’, 
vertelt Mohammed. Kusant: ‘Ik vind het leuk dat je 
hier de hele dag mag leren. Ik kon niet naar school 
toen ik op de vlucht was.’

OP EEN  
NEDERLANDSE 

SCHOOL  
IS HET ANDERS KUSANT

MOHAMMED

RAWAN

AZIELZOEKERSCENTRUM: 
verblijfplaats voor vluchtelingen 
zolang ze niet weten of ze in 

Nederland mogen blijven wonen. 
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SNOEIEN IN 
DE HOGE 
FRONTEN
MAASTRICHT– Het Centrum voor Natuur en 
Milieu Educatie (CNME) verzorgt de natuur 
in Maastricht en in de regio. De medewerkers 
snoeien bomen, maaien gras en halen afval uit 
de Maas. Ze doen dat vaak samen met scholen. 
De leerlingen van groep 7 van basisschool 
Sint Aloysius snoeiden op 25 november bomen 
in natuurgebied de Hoge Fronten. TEKST EN FOTO’S: 

RIANNE SIEBENGA

Jasmijn (10): ‘De Hoge Fronten is een natuur-
gebied waar je kunt wandelen.’ ‘Er is een fort 
omdat er vroeger oorlog is gevoerd’, vertelt 
Elin (10). Het fort is nu helemaal begroeid met 
struiken en bomen. Er komen veel bijzondere 
dieren in de Hoge Fronten voor, zoals de 
muurhagedis.  Dit is een hagedis die graag bij 
muren woont. De Hoge Fronten is de enige plek 
in Nederland waar hij leeft.

Licht voor planten
‘We zagen de bomen en struiken om. Andere 
planten kunnen beter groeien als ze meer 
zonlicht krijgen,’ zegt Mence (10). De takken 
die zijn afgezaagd kunnen niet blijven liggen. 
Tijn (10): ‘We gooien de takken op een grote 
stapel.’

Gereedschap
Er is allerlei gereedschap nodig om te kunnen 
snoeien. Elin: ‘We gebruiken een beugelzaag en 
grote beugelzaag.’ Jasmijn: ‘We gebruiken ook 
een uilenbek.’ ‘Die heet zo, omdat de vorm 
lijkt op de snavel van een uil,’ legt Elin uit. 
Jasmijn: ‘We gebruiken hem 
om takken door te knippen.’

DE KONTJESREGEL 
Het CNME geeft je regels om veilig te 
werken. De kontjesregel houdt in dat je 
alle takken bij elkaar vasthoudt bij de 
afgezaagde stam. Je kunt dan veilig veel 
takken tegelijkertijd meenemen. 

Julien gebruikt de uilenbek

Mence zaagt een stam om

Jasmijn snoeit lange slingertakken af Elin snoeit takken weg

Tiktokfilmpje: 

NACHTLEVEN 
IN MAASTRICHT
@CNMEMAASTRICHT TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Luuk (10): Ik vind het 
filmpje wel cool en schattig. 
De watersalamander, spin, 

duizendpoot en slak gaan op 
onderzoek uit. De pad is naar de 

anderen aan het kijken.

TAKKENRIL 
MAKEN

‘Een takkenril is een stapel takken als heg 
of hek’, vertelt Bo (10). ‘Een hek van takken 

is goed voor de natuur. Er wonen allerlei 
dieren zoals muizen, kevers en vogels’, zegt 
Deniz (10). Bo, Thijs (10) en Deniz maakten 

een takkenril van bijna 4 meter lang en 
1 meter hoog. Je kunt thuis ook een kleinere 
takkenril maken met snoeiafval uit de tuin. 
Takken kunnen scherp zijn. Draag daarom 
handschoenen als je een takkenril maakt.

Heb je thuis een eigen takkenril gemaakt? 
Deel het op TikTok of Instagram en tag 

CNME Maastricht en regio!

STAP 2.  
Bo: ‘We maken 
6 gaten in de 
grond. We 
zetten in ieder 
gat 1 van de 6 
stevige takken.’

STAP 3. 
Thijs: ‘We 
leggen het 
snoeiafval 
tussen de 6 
takken die in 
de grond staan’

STAP 4.
Thijs: ‘We 
zorgen dat 
het snoeiafval 
niet uitsteekt. 
We maken de 
uiteinden 
daarom korter.’

STAP 1. 
Zoek 6 stevige 
takken en 
snoeiafval.
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EIJSDEN – Het is vaak lastig om in de winter 
buiten te bewegen. Guido en zijn volwassen 
dochter Nina hebben iets verzonnen om te doen. 
Ze hebben een kabouterpad gemaakt. 
Guido en Nina hebben allemaal  
kabouters gezaagd van hout.  
Ze hebben die kabouters op een 
stukje land in de Maas gezet. 
Een kabouter vaart zelfs in 
een bootje op de Maas.  
Karlijn (10) en Sven 
(9) wandelden over het 
kabouterpad. 
TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Karlijn: ‘Je moet op het 
kabouterpad alle kabouters zoeken. 
Dat maakt het leuk. Je kunt nu 
wandelen en zoeken tegelijk. Het 
is soms wel moeilijk om een 
kabouter te vinden. Ik heb 
nu 18 kabouters gevonden.’ 
Sven: ‘Ik zoek de kabouters 
samen met mijn zusjes van 5. 
Het is niet zo moeilijk om de 
kabouters te vinden, omdat 
we met zijn drieën zijn.’ ‘Er 
is geen bordje met ‘einde’. De 
laatste kabouter is bij zijn huisje. 
Als je dat vindt, weet je dat je bij 
het einde van het pad bent,’ zegt Karlijn.

Kabouters maken
Nina: ‘Ik maak altijd iets samen met mijn vader in 
de kerstvakantie. Ik had net over kabouterpaden 
gehoord. Ik bedacht toen dat ik ook wel een 
kabouterpad wilde maken. Mijn vader en ik 
hebben eerst een voorbeeld van een kabouter 
getekend. We hebben bepaald hoe groot het 
hoofd en hoe lang het lijf van het voorbeeld 

moesten zijn. We hebben daarna bedacht dat 
elke kabouter er anders uit kon zien. Ze hebben 
allemaal hetzelfde hoofd en dezelfde lengte.’  
‘Ze zijn dus familie,’ zegt Guido. 

Verschillende kabouters
‘De kabouters zijn leuk omdat ze steeds 

anders zijn. Ze hebben allemaal 
verschil lende gezichtsuitdrukkingen. Ze 
verschillen ook van vorm. Ze hebben 
wel allemaal een rode puntmuts,’ 
vertelt Karlijn. Sven: ‘Ik vind de twee 
kabouters samen het leukst. De ene 
is een grote kabouter en de andere 
een kleine. Ze zijn schattig samen.’

Een verstopte kabouter
Guido: ‘Er is een kabouter die niet op de 

grond staat, maar hoger hangt.’ ‘Ik heb de 
hangende kabouter nog niet gevonden,’ 
zegt Karlijn. Ze lopen samen het 
kabouterpad af. Karlijn kijkt heel goed 
om zich heen. Ze is op zoek naar een 
kabouter die hangt. Ze ziet opeens 
een puntmuts. De kabouter hangt in 
een boom. Karlijn: ‘Deze kabouter is 
anders dan de andere. Hij heeft alleen 

een gezicht en geen lijf.’

Sjaaltjes
Karlijn en Nina knopen sjaaltjes om de nek van 
de kabouters. ‘Kinderen vertelden me dat ze 
dachten dat de kabouters het koud hadden. Mijn 
moeder heeft allemaal sjaaltjes gehaakt,’ zegt 
Nina. Karlijn: ‘De sjaaltjes passen bij de sfeer 
van de winter.’

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door SMPM. SMPM zet zich in 
voor gezond leven, bewegen en leren in Limburg. Zie: www.smpm.nl

Sven bij de kabouter met het kabouterhuis

Kabouter aan het begin van het 
kabouterpad

Karlijn en Nina knopen de kabouters sjaaltjes om.

Kabouter in een  
boot in de Maas

Kabouter aan  
het vissen
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Nora in de oefenruimte van de harmonie

Cultuur
MECHELEN – Nora (11) speelt het slagwerk bij de  
jeugdharmonie van Sint Cecilia in Mechelen. 
TEKST: RIANNE SIEBENGA/ FOTO’S: EUGENIE DUYNSTEE

Nora: ‘Het slagwerk bestaat uit de drums van het drumstel, 
maar ook andere instrumenten waar je tegenaan slaat. Ik vond 
het al leuk om te drummen toen ik 5 was. Ik sloeg vaak op 
kussens met stokken. Dat klonk als dof gedreun.’ 

De maat houden
Nora: ‘Ik speel nu anderhalf jaar bij de harmonie. De rol van 
het slagwerk is belangrijk in het orkest. Het slagwerk geeft de 
maat van de muziek aan voor de andere muzikanten. Ik moet 
de maat houden door aldoor te tellen in mijn hoofd. Dat is 
wel lastig, maar het lukt meestal wel. We spelen leuke liedjes 
bij de harmonie. We spelen popliedjes, of liedjes uit films. We 
hebben ook kerstliedjes gespeeld. De liedjes zijn altijd vrolijk.’

Verschillende soorten slagwerk
Nora: ‘Ik vind het leuk dat ik niet alleen op het drumstel 
speel bij de harmonie. Ik ben begonnen met 1 trommel. Ik doe 
nu ook de bellen. Je kunt ook kiezen voor bongo’s. Bongo’s 
zijn 2 trommels naast elkaar. Je slaat er vaak op met je 
handen. Ze hebben een aparte klank.  

WITTEM – Het klooster van Gulpen-Wittem is een oud en 
bekend gebouw in het Heuvelland. In het klooster is veel te 
zien. Luc vertelt erover aan Noah (11), Irvine (11), Storm (13), 
Siem (7) en Reece (6). 
TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Luc: ‘Het klooster is gebouwd door de graaf 
Van Plettenberg tussen 1729 en 1732. De 
graaf was de baas van Gulpen-Wittem. 
In het klooster wonen paters. Paters zijn 
mensen die voor de kerk werken.’ Luc en 
de jongens gaan de kerk van het klooster 
in. Reece: ‘Het gebouw lijkt van buiten 
best klein. Het gebouw is van binnen best 
groot.’ Noah: ‘Ik vind de ramen mooi. Ze 
zijn gekleurd.’ ‘De verschillende kleuren 
in het raam hebben een patroon,’ zegt 
Siem. Storm: ‘Ik vind de schilderijen op 
het plafond mooi. Het zijn schilderijen van 
mensen op wolken.’

Kansel
In de kerk staat een trap. Aan het eind van de trap zit een podium. 
Luc: ‘Dat is een kansel. De priester stond vroeger bovenaan de trap. 
Hij praatte tegen de mensen die in de kerk waren. Er waren nog geen 
microfoons. De stem van de pater klonk duidelijker als hij boven de 
mensen stond.’  

Engel
Luc: ‘Zie je dat beeld van een engel? Hij heeft zijn vinger op zijn lippen 
gelegd. Wat betekent dat?’ Irvine: ‘Dat je stil moet zijn.’ ‘Ja, dat klopt.  
De engel maakt duidelijk aan het beeld van de meneer naast hem dat hij 
geen geheimen van andere mensen mag doorvertellen,’ legt Luc uit.

HARMONIE: 
Groep muzikanten die instrumenten 
om op te slaan (slaginsturmenten) 
en instrumenten om op te blazen 

(blaasinstrumenten) bespelen. 

NORA SPEELT HET 
SLAGWERK BIJ 
DE HARMONIE

GESCHIEDENIS

HET KLOOSTER VAN 
GULPEN-WITTEM

Nora achter het drumstel

Luc vertelt

De engel

Noah, Siem, Irvine, Reece, en Storm en bij de kansel 
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MAASTRICHT. Eveline (11) en Jaimy (10)  lezen graag voor.  
Ze leggen uit wat belangrijk is om goed voor te lezen. Ze tippen  
ook een spannend boek waaruit ze zelf hebben voorgelezen.  
TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Eveline: ‘Ik vind het leuk om voor te lezen. Je kunt het verhaal 
spannend of leuk maken.’ ‘Je moet je stem goed gebruiken’, legt Jaimy 
uit. ‘Je kunt de luisteraar meenemen met het verhaal als je je stem 
goed gebruikt. Je kunt je stem bijvoorbeeld harder of zachter maken. 
Je kunt je stem ook vrolijk of spannend maken’.

Zware voetstappen
Er zijn verschillende dingen die helpen om goed voor te lezen. Eveline: 
‘Ik doe alsof ik de persoon in het boek ben. Ik voel dan mee met die 
persoon. Ik let ook goed op de woorden die worden gebruikt. 
Die vertellen je wat je kunt doen. Ik las bijvoorbeeld de zin: “Zware 
voetstappen klotsen op de overloop.” Je stem moet voor die zin laag en 
zwaar worden. Hij mag niet hoog en vrolijk zijn, want dan past het niet.’ 

Eveline en Jaimy  
lezen voor

 

BOEKENTIP JAIMY: 
Baron 1898 door Jacques Vriens: De eigenwijze baron 
Gustavo Hoogmoed bouwt een mijn op een zompige 
heide. Samen met Jochem komt hij vast te zitten in 
de mijn. Hoe worden ze gered? 

Jaimy leest voor

BOEKENTIP EVELINE: 
De Griezelbus 3 door Paul van Loon: Lydia, 
Richard, Berry en Shakir komen een mysterieuze 
bus tegen. Ze krijgen van de buschauffeur een 
helm en handschoen. Ze beleven daarmee allerlei 
spannende avonturen in een andere werkelijkheid.

 Eveline leest voor  
uit de Griezelbus

Partners

©Grayson Perry, fotografie Peter Cox/Bonnefanten

Wil je meer weten over kunst uit het 
Bonnefanten en dit museum? Ga dan 

naar www.bonnefanten.nl

Maartje en 
Puck maken 
een schip
MAASTRICHT – Het Bonnefanten is een 
museum waar je allemaal verschillende kunst-
werken kunt bekijken. Je kunt de kunstwerken 
ook als voorbeeld gebruiken om zelf iets moois 
te maken. Deze keer maken en versieren Puck 
(7) en Maartje (7) een schip. TEKST: RIANNE SIEBENGA 

Het schip
De kunstenaar Grayson Perry heeft een schip 
gemaakt. Het is een heel bijzonder schip, want 
het is van metaal. Grayson heeft op het schip 
allemaal oude kunstwerken uit de hele wereld 
nagemaakt. Het schip is versierd met glazen 
flesjes. 

Wat heb je nodig:
-  Plastic fles of drankkarton voor het schip  

(Laat die door een volwassene doormidden 
snijden of knippen)

- Papier voor het zeil
- Grote satéprikker of ijsstokje voor de mast
- Schaar
- Plakband en lijm
- Eierdoos om de satéprikker vast te zetten 
-  Dingen om de boot mee te versieren zoals 

kleurpotloden, stiften, knoopjes of schelpjes.

Stappenplan: 

STAP 1. 
Maartje 
versiert het 
schip met 
schelpen, kralen 
en een lint.

 

STAP 2. 
Puck tekent een driehoek  
voor het zeil op papier.  
Ze knipt de driehoek uit.

STAP 4. 
De moeder van Puck en 
Maartje knipt een punt uit de 
eierdoos. Puck plakt de punt 
van de eierdoos in het schip. 
Ze prikt het zeil in de punt. 
Het schip is klaar.

 

STAP 3. 
Maartje versiert het zeil.  
Ze plakt de prikker op  
het zeil.

Jaimy en Eveline bij een kast vol boeken op school

www.bibliotheek.centreceramique.nl | www.bibliotheekgulpen-wittem.nl | www.heuvellandbibliotheken.nl | www.bibliotheekmeerssen.nl

Veel basisscholen doen mee met De Nationale 
Voorleeswedstrijd. Eveline en Jamie hebben deelgenomen 
aan de wedstrijd op hun school. Eveline mag de school 
vertegenwoordigen tijdens de kwartfinale in Maastricht. 
Meer informatie: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

FOTO’S: EUGENIE DUYNSTEE

Maartje en Puck laten hun schepen zien.

Het schip 
gemaakt door 
Grayson Perry
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De Mosasauriërs 
van Limburg

MAASTRICHT – Matilde (12) zit op dansles bij Kumulus. 
Ze laat zien hoe je een klassieke balletpas maakt. De pas 
heet de ‘pas de bourrée’. TEKST: RIANNE SIEBENGA. 

FOTO’S: PAUL VAN DER VEER

Bij Kumulus 
kun je muziek 
maken, toneel 
spelen, dansen 
en kunstwerken 
maken. Kijk voor 

meer informatie op 
www.kumulus.nl

Ik zet mijn 
rechtervoet plat op 
de grond. Ik trek mijn 
linkervoet omhoog 
en zet hem tegen 
mijn rechterknie. Dit 
heet de rétiré devant 
rechts.

Ik trek mijn 
linkervoet omhoog. 
Ik zet hem achter 
mijn been, halverwege 
mijn knie. Dit heet de 
Cou-de-pied derrière.

Ik zet mijn linkervoet 
neer. Ik ga op mijn 
tenen staan. Dit heet 
de rélévé.

Ik trek mijn 
rechtervoet omhoog 
en zet hem tegen 
mijn linkerknie. 
Dit heet de rétiré 
devant links.

Ik zet mijn 
rechtervoet voor 
mijn linkervoet. 
Dit heet de 5e 
positie. 

1 2

Ik zet mijn 
linkervoet voor mijn 
rechtervoet. Ik kan 
nu de beweging 
herhalen met de 
rechtervoet eerst. 

6

5
4

3

MAASTRICHT – Polly (11) gaat op bezoek bij John Jagt in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht. Polly wil graag meer weten 
over fossielen. John weet alles van fossielen van Mosasauriërs. 

TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Wil je meer weten over vreemde dieren en het verre verleden? 
Meld je aan bij de MuseumJeugdUniversiteit! 
Meer informatie vind je op www.nhmmaastricht.nl

Polly: ‘Mosasauriërs leefden in Limburg toen dat nog een zee was. 
Dat is nu meer dan 70 miljoen jaar geleden. Ze hadden schubben net 
als vissen. Het waren geen vissen. Het waren reptielen net zoals 
slangen en hagedissen.’ 

John en Polly bij het fossiel van de 
Mosasauriër

John wijst iets aan bij het fossiel van de 
Mosasauriër

Polly houdt een 
rugwervelfossiel van 
een Mosasauriër vast.

Matilde doet een klassieke 
balletpas voor

John: ‘Ze hadden geen poten, 
maar flippers zoals dolfijnen. 
Ze stuurden in het water met hun 
staart. Mosasauriërs konden wel 
15 meter lang zijn.’

Eieren en babies
John vertelt: ‘Mosasauriërs 
waren reptielen. Dat betekent 
dat ze eieren hadden om babies 
te krijgen. Mosasauriërs waren 
te zwaar om aan land te gaan. 
Ze konden hun eieren niet in zee 
leggen. Daarom bleven de eieren 
in hun buik. De babies kwamen uit 
het ei in de buik. Daarna kwamen 
ze uit de buik in zee. Ze moesten 
dan meteen kunnen zwemmen. 

Dat was belangrijk omdat ze 
meteen met hun kop boven water 
moesten komen. Ze moesten 
boven water adem halen.’

Kop van een Mosasauriër
Het Natuurhistorisch Museum 
heeft een aantal fossielen van 
Mosa sauriërs. Die zijn gevonden 
in de buurt van Maastricht. 
John laat Polly de kop van een 
Mosasauriër zien. De kop zit nog 
helemaal vast in de steen waarin 
hij gevonden is. Polly: ‘Het is 
best vreemd. Je ziet nu alleen 
maar een skelet. Je bedenkt niet 
dat dit een dier was met een huid 
en ogen.’

Matilde

Een tekening van een Mosasauriër. 
Wetenschappers denken dat hij er zo uit zag. 

Getekend door: 
Dmitry Bogdanov.

Dat is nu meer dan 70 miljoen jaar geleden. Ze hadden schubben net 
als vissen. Het waren geen vissen. Het waren reptielen net zoals 

Een tekening van een Mosasauriër. 
Wetenschappers denken dat hij er zo uit zag. 

Een tekening van een Mosasauriër. 
Wetenschappers denken dat hij er zo uit zag. 

Een tekening van een Mosasauriër. Getekend door: 
Dmitry Bogdanov.
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VIJLEN - We willen graag gelukkig zijn. 
We wensen anderen soms ook geluk toe. 

Wanneer ben jij gelukkig? 
TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Wanneer ben 
jij gelukkig?

Anne (9)
Ik ben gelukkig als 
ik met dieren kan 
spelen. Ik ben ook 
gelukkig als ik met 

mijn vriendinnen kan 
spelen. We spelen vaak 

met knuffels of speelgoeddieren. Ik 
voel me dan blij.

Nina Maria (9)
Ik ben gelukkig als ik 
met familie bij elkaar 

kom. We hebben nooit 
ruzie en het is altijd 

gezellig. Ik voel me dan 
heel blij. Heel veel mensen 

hebben het niet goed, maar ik wel. 
Ik voel me dan ook dankbaar.

Zoë (7)
Ik ben gelukkig als ik 
cadeautjes krijg. Ik 
ben ook gelukkig als ik 
met mijn vriendinnetjes 
speel. We gaan dan 
tekenen of vader en  
moedertje spelen.

Maastricht & Heuvelland

Wat heeft ieder 
kind te vertellen? 
PAGINA 1

Hoe heten de 
regels waar 
alle leerlingen 
op basisschool 
Broekhem zich 
aan moeten 
houden? 
PAGINA 3

Mohammed vindt 
het leuk dat hij in 
Nederland op een 
….. kan werken. 
PAGINA 5

Wat is de Hoge 
Fronten?
PAGINA 6

Wat hebben alle 
kabouters? 
PAGINA 7

Wat is de heide 
in de boekentip 
van Jaimy?
PAGINA 8

Welke 
lichaamsdelen 
gebruikt 
Matilde het 
meest in de 
oefening? 
PAGINA 9

Baby 
Mosasauriërs 
moesten 
meteen naar 
boven om? 
PAGINA 10

Welk spel 
speelt Isa 
graag?
PAGINA 12

Hennie en 
Hannie wilden 
eerst niet 
worden …. 
PAGINA 12

Amy (7)
Ik ben gelukkig als ik 
op vakantie ga. Ik ga 
dan zwemmen als het 

warm is. Ik ben ook 
gelukkig als ik naar de 

speeltuin ga met mijn vader, 
moeder en zusje. Ik schommel 

graag.

Jan (10)
Ik ben gelukkig als ik 
atletiek doe. Ik sprint 
het liefst heel hard. 

Ik ben ook gelukkig als 
ik op de trampoline kan 
springen. Ik voel me dan 

opgewonden en heb veel energie.

Timme (11)
Ik ben gelukkig als 
ik met familie en 
vrienden ben. Het is 
gezellig om te kletsen 
en spelletjes te spelen. 
Dan voel ik me blij.

Yill (7)
Ik ben gelukkig als ik op 

vakantie ga. Ik speel 
graag in de zee met 

mijn vader. Ik ben 
ook gelukkig als ik de 

Nachtwacht kijk. Dat is 
een televisie-serie met 

spannende en leuke verhalen.

Wat betekent gelukkig  
zijn voor jou?

ANTWOORD@JONG043.NL 

WIN EEN  
PUZZEL- 
BOEKJE



MAASTRICHT –  Isa (10) en Ray (10) zijn lid van  
Scoutinggroep Titus Brandsma in Maastricht.  

Ze komen iedere zaterdag bij elkaar. Ze gaan 
meestal naar buiten en doen vaak spellen in  
het bos. TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Ray is nu 2 jaar lid van Scouting: ‘Ik wist niets 
van Scouting, maar mijn buurman gaf me een 
tip. Hij legde uit dat ze bij Scouting hutten 
bouwen en marshmellows roosteren. Ik ben gaan 
kijken en had meteen vriendjes. Ik ga het liefst 
kamperen. We maken kampvuren en doen ook ‘s 

avonds in het donker leuke spellen.’ Isa: ‘Ik werd 
al op mijn vijfde lid, omdat mijn ouders leiding zijn 

van deze Scoutinggroep. Ik vind de bosspellen het 
leukst. Ik kan me dan helemaal uitleven.’

Levend Stratego
Isa: ‘We doen bijvoorbeeld 
Levend Stratego. Je bent met 
2 teams en moet je teamvlag 
verstoppen. De tegenpartij moet 
de vlag zoeken. Je kunt elkaar 
tikken, dan ben je af. Het team dat als 
eerste de vlag vindt, heeft gewonnen.’ 

De wet en de belofte
Isa: ‘Je wordt geïnstalleerd als scout.’ ‘Je legt de scout-
belofte af. Je belooft daarin dat je je aan de scoutwet 
houdt.’  zegt Ray. ’In de wet staat dat je elkaar zult helpen 
en trouw zult zijn aan de ander. Het is een wet, dus je moet 
je eraan houden.’

Huisdier  
van de  
maand

De kippen 
van An

An: ‘Onze tuin is te klein voor gewone kippen.  
Ik heb daarom krielkippen gekregen. Ik vind 
kippen  leuk omdat ze tam gemaakt kunnen 
worden. Ze kunnen ook niet ver vliegen. Je 
hoeft dus niet bang te zijn dat ze ervandoor 
gaan.’

Kippen oppakken
‘Hennie en Hannie wilden niet opgepakt worden 
toen ik ze net gekregen had. Ik liep achter ze 
aan om ze te pakken. Hennie draaide heel lang 
rondjes totdat ze moe werd. 

MAASTRICHT – An (9) heeft 2 kippen.  
Ze heten Hennie en Hannie. Hennie en  
Hannie zijn krielkippen. Ze zijn kleiner  
dan gewone kippen. TEKST EN FOTO’S: RIANNE SIEBENGA

Ze stond stil en toen kon ik haar 
pakken. Hennie vindt het nu niet erg 
meer om opgepakt en geaaid te worden. 
Ze is tam. Hannie is een beetje bang. 
Ze wil nog steeds niet opgepakt worden,’ 
vertelt An. 

Verzorging
An: ‘Hennie en Hannie hebben een hok 
om ‘s nachts in te slapen. Ik geef Hennie 
en Hannie elke ochtend fijngemalen 
zaadjes en gedroogde meelwormen te 
eten. Dat eten doe ik in een bak in hun 
hok. Ik zorg dat ze genoeg water hebben. 
Ze mogen overdag in de tuin lopen als 
wij thuis zijn. Ze eten in de tuin ook 
zaadjes van de grond.’

Isa

Hennie en Hannie

An met Hennie

Isa en Ray  
op scoutingRay

Hobby's

Wil jij ook met je 
huisdier in Jong043? 
Laat je ouders of 
verzorgers een mail 
sturen naar
redactie@jong043.nl
met je naam, je 
huisdier en een 
telefoonnummer.
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