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Prikbord

Heb je een tip of wil je iets 
schrijven voor volgende 
Kids Cool magazine?

Meld je via: info@kidscoolbeek.nl

door een mail te sturen met 

je naam, leeftijd en school.

Redactie 
Kids-Cool
Tygo Hendriks

11 jaar, ik zit op basisschool de
Bron en mijn hobby’s zijn
dansen, scouting en knutselen

Jonne Thommassen

11 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
paardrijden, atletiek en zingen

Lien Martens

11 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
toneel, gitaar spelen, tekenen
en knutselen

Joyca Terwint

10 jaar, ik zit op basisschool
de Bron en mijn hobby’s zijn
paardrijden en dansen

Roos Schuiling

11 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
klassiek ballet, piano spelen
en ik houd van paarden

Maxime Meijs

11 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
tekenen, tennissen, zingen en
knutselen

Indy Wessels

12 jaar, ik zit op basisschool 
Catharina Laboure en mijn 
hobby’s zijn scouting, 
knutselen en tekenen.

Amélie Meijs

8 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
tennissen, kleuren en hoorn
spelen.

Roef Roskamp

11 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby's
zijn tekenen, schrijven, gamen
en lezen.

Pien Roskamp

11 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby's
zijn tekenen, lezen, gamen en
boogschieten.

van
Roos Schuiling

Heyyyyy! 
Doe je mee met de quiz over de vorige 
2 edities van Kids-Cool? Je kunt super
leuke prijzen winnen! 
Per school wordt er 1 winnaar gekozen. 
Veel suc6!

De volgende 5 vragen gaan

over de allereerste editie.

1. Hoe heten de 2 konijntjes
van Jonne Thommassen?

2. Welke film stond op num-
mer 1 van de top 5 films op
de pagina van uitjes enzo?

3. Wie was de maker van de strip op de
achterkant?

4. Wie had Tigo Hendriks geïnterviewd? 

5. Wie had het stukje geschreven over de 
Scouting van Beek?

De volgende 5 vragen gaan

over de 2e editie.

6. Bij welk vliegveld zijn wij
als Kids-Cool geweest
voor een verslag?

7. Wie heeft het stukje
geschreven over de
jeugdfanfare van Puth?

8. Wie heeft het recept van de hartjes lolly’s
gemaakt?

9. Wat is het antwoord van de rebus die 
Indy Wessels had gemaakt?

10. Wat is het Instagram account van NJOY?

Stuur jouw antwoorden naar: 
info@kidscoolbeek.nl
en win een mooie prijs!

door: Maxime Meijs

In deze editie o.a.:
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MAGAZINE voor en door de kids van Beek

 Interviews

Let’s quizzzz

Mijn kluppie

KerstreceptenWeek van Respect

NJOY Activiteitenkalender

Hallo allemaal, leuk dat jullie onze eerste editie gaan lezen!!

Dit is het KidsCool magazine voor en
door de kids van Beek. 
De redactie van deze eerste editie bestaatuit: Moon, Lien, Tygo, Joyca, Maxime,
Indy, Jonne, Beau, Roos en Noud. 

Wij vinden het heel leuk om bij KidsCool
te zitten omdat het heel leuk is om zelf
een magazine te maken. 
Je kunt zelf kiezen wat je wil gaan doen,
zoals schrijven, tekenen of foto’s maken. 

Wil je ook meedoen??

Als jullie het leuk vinden om mee te
werken aan de volgende editie kun je je
aanmelden door een mailtje te sturen
naar: info@kidscoolbeek.nl. 

Veel leesplezier!

Namens de redactie van KidsCool,
Tygo Hendriks

De redactie van Kids Cool
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Hoi hoi!

Leuk dat je alweer de 2e editie van Kids-Coolleest!

Deze editie is gemaakt door Tygo, Jonne, Lien,Joyca, Roos, Maxime, Indy, Leah, Amélie.

In deze editie lees je van alles over muziek,dieren, aardappelen en nog veel meer!

Je kunt ook even lekker gaan puzzelen en pakje potloden er maar bij want er staat ook eenhele leuke kleurplaat in!

We wensen jullie heel veel plezier met lezen!

Groetjes het Kids-Cool team

Wil je ook meedoen?
Denk je dat wil ik ook doen?

Vind je het leuk om een tijdschrift te maken? Hou je van stukjes schrijven?Dan zoeken we jou!!

Weet je zelf een leuk onderwerp of heb je nog andere ideetjes, dat horen wij ook graag!
Geef je dan snel op via info@kidscoolbeek.nl en we zouden het heel erg gezellig vinden! 

Door Leah

Let’s quizzzzz

Wil je ook in de
redactie van het

volgend Kids Cool
magazine?

Meld je aan via:
info@kidscoolbeek.nl

door een mail te
sturen met je 
naam, leeftijd

en school.

Meer lezen over de brugklas?

zie pagina 6 en 7
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R E C E P T E N

door

Jonne  Thommassen

Stap 1: 

Dit is de eerste stap deze stap is
niet zo moeilijk. Dit zijn de 
ingrediënten voor de bodem: 
250 ml water 2 eetlepels olijf olie,
en een pak pizzabodem mix.

Stap 2:

Hier zit alles wat we nodig hebben
van de bodem.

Stap 3:

Mix alle ingrediënten met een
mixer met deegharken door
elkaar. Daarna moet je nog 
kneden tot het niet meer plakt.
Het is een vies klusje.

Stap 4: 

Rol daarna de beslagbol uit tot
een grote rechthoekige pizza.

Stap 5: 

Maak nu de  tomatensaus. 
Doe een pakje gezeefde tomaten
in een pannetje voeg daar 
2 eetlepels Italiaanse kruiden bij.
Warm het op en smeer het over
de bodem.

Stap 6:

Snijd een groene en een gele 
paprika in dunne reepjes. Gebruik
uitsteekvormpjes om sterren uit
de ham en salami te steken. 
Je kan ook nog halve 
snoeptomaatjes gebruiken. 
Je mag trouwens ook je eigen 
ingrediënten gebruiken.

Stap 7:  

We hebben nu het leukste klusje
erop zitten nu gaat hij in de oven
25 min 220 graden. Je moet
trouwens eerst de pizzakaas erop
doen en daarna pas versieren.

Stap 8:

Nu is de pizza uit de oven hij ziet
er super leuk en gezellig uit. Nu is
het alleen nog maar een kwestie
van proeven!!!!!

Recept kerskransjes
Benodigdheden: 

• 200 gram bloem
• ¼ theelepel zout
• 1 ei
• 100 gram witte basterdsuiker 
• 150 gram boter in blokjes gesneden
• 1 theelepel citroensap
• 2 eetlepels suiker (en nog iets extra

eventueel)
• 2 eetlepel geschaafde amandelen 

1. Zeef je bloem en het zout boven een kom.
2. Scheid het ei > het eigeel en eiwit apart.
3. Doe de eidooier bij de bloem, samen met

de suiker, boter en citroensap.
4. Verpak het deeg in huishoudfolie en leg het

deeg 30 minuten in de koelkast.
5. Kneed de ingrediënten tot een deeg.
6. Verpak het deeg in vers
7. Rol het deeg uit met een deegroller.
8. Steek met een koekjessteker bloemetjes uit

en maak een gaatje in het midden van je
koekjes.

9. Leg je koekjes uit op een bakplaat en leg ze
een beetje uit elkaar.

10. Klop het eiwit een beetje en strijk het licht
eiwit over de koekjes.

11. Bestrooi de koekjes met wat 
amandelschaafsel of wat discodip.

12. Bak de koekjes goudbruin op een 
voorverwarmde oven van 175 graden. 
Dit duurt zo’n 15 tot 20 minuutjes.

13. Laat de koekjes afkoelen als ze uit de oven
komen en leg ze dan even op een rooster.

Eet smakelijk!!!!
Door: Maxime Meijs 
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Meer dan lezen alleen!
Markt 63 - 6191 JK Beek

www.readshop.nl

06 - 11147149        www.fijnleven.com

We hebben een nieuwe rubriek:

Nederlands Uitspraak Japans

Hallo Konisciwa
Goedemorgen           Ohayōgozaimasu
Goedemiddag            Kon'nichiwa
Goedemorgen          Konbanwa
Hoe heet jij?             Anata no names o oshiete
Ik heet ......                watashhinonamaeha
Hoe gaat het?           Ogenkidisuka
Het gaat goed           Umami iku 
Hoe oud ben je?      Anata wa nan saidesu ka 
Ik ben ..... jaar          Watashi wa ..... saidesu 
Bedankt                   Arigato
Alsjeblieft                 Onegaishimasu
Mag ik je iets vragen? Chotto ukagatte mo īdesu ka
Fijn je te ontmoeten Hajimeashite

Tot twaalf tellen 
Getal     Uitspraak Japans

1 Ichi
2 Ni 
3          San 
4          Shi
5     Go
6        Roku

Japanse woordjes
Hierin leer je woordjes en zinnen, 
in vreemde talen. 
Deze keer is het: Japans. Je ziet hoe de 
woorden worden uitgesproken, want Japanse
tekens kun je natuurlijk niet lezen.

Veel succes

7          Sebun 
8          Hachi 
9  Ku
10         Jū
11      Jū ichi
12 Jū ni 

door: Lien Martens

Moppen

Er liggen twee
baby's in een

wiegje. Zegt de
ene tegen

de andere baby:
'Ik ben om 12 uur

's nachts
geboren.'

Zegt de andere:
'Wow! Jij mag laat

opblijven!'

Roodkapje moet
van haar moeder
een mandje met
wijn naar oma
brengen  toen

hoorde ze
gekreun en toen
zag ze een wolf

Roodkapje:
wolf wat heb je

uitpuilende ogen
wolf:

ga weg ik zit te
poepen.

Er zitten twee
onderbroeken
op het strand.

Zegt de ene
onderbroek

tegen de
andere:

'Ik ga lekker
zonnen!'

Zegt de andere
onderbroek:
'Maar je bent
toch al bruin

genoeg?'

Waarom zit
een boom

niet op
school?

Omdat de
boom

geschorst is.
___________

Wat eet een
kat het
liefst?

Beschuit
met

muisjes.

Twee
aardappels

worden
geprakt.
Andere:

“Nu zitten we
echt in de
puree!!”

___________

“Wat is het
lievelingsijsje
van een astro-

naut?”
Een raketje. 

Raadsels
Wat draagt een clown?

**********
Waar gaan katten naartoe op excursie? 

**********
Wat is geel, zwart en rood?

**********
Wat is zwart-wit gevlekt en zweeft door de

ruimte?

Antwoord: een koemeet 

Antwoord: Een bij met een bloedneus!

Antwoord: Naar een miauwseum!

Antwoord: Een lolbroek en een grapjas

Kleurplaat /
Puzzel

Kleuren: 1 = rood
2 = bruin
3 = groen
4 = geel
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Dieren

Zo maak je een
feestmaal van de vogel

Het is winter en daarom kun je nu de vogels
voeren. In dit recept kun je zien hoe dat moet.
Let op want voer de vogels alleen in de winter,
anders worden ze dik.
Veel plezier met maken.

Vogel rolletjes

Wat heb je nodig:
• WC-rolletje
• Vogel voer
• Vogel pindakaas

gebruiken, geen mensen pindakaas, daar
kunnen ze ziek van worden.

• Touw
• Bord
• Mes of lepel

Stap 1: Pak een leeg 
WC rolletje

Stap 2: Smeer het rolletje in
met de pindakaas

Stap 3: Doe een beetje 
vogelvoer op een bord

Stap 4: Rol het ingesmeerde
rolletje in het 
vogelvoer

Stap 5: Maak er een touwtje
aan

Stap 6: Hang hem op in een
boom

Stap 7: KLAAR!!!!

door: Amélie Meijs

VOGELS SPOTTEN
•Om vogels te spotten hoef je niet altijd naar buiten 

te gaan. Als je uit het raam kijkt kun je ook al 
vogels spotten.

•Kijk op de grond van de plek waar je vogels gaat
spotten en ook in de lucht zo kun je er meer spotten.

•Luister goed naar wat je hoor, zo weet je of er vogels
in de buurt zijn.

•Hou alle vogels bij die je gespot hebt in een boek of
op een speciale app. Zo weet je wanneer je welke
vogel hebt gespot en hoeveel.

Lien Martens

1. Wat vind je het leukste om te

doen op de boerderij?

Ik vind het leukste als de 
kalfjes worden geboren en om
de koeien te voeren. Ook vind
ik het leuk om met de tractor
de gewassen verzorgen.

2. Wat vind je het stomste klusje

om te doen op de boerderij?

Poetsen en opruimen vind ik
het stomste klusje. 
Na het snoeien, al het snoei
afval opruimen. 
Of de veekar schoonmaken. 
Vind het ook wel eens verve-
lend dat ik nooit geplande
vrije tijd heb.

3. Wat voor beroep zou je willen

doen als je geen boerin was?

Iets met dieren lijkt mij heel
leuk, bijvoorbeeld dierenarts.
Of mensen advies geven over
gewassen.

4. Wat doe je in je vrije tijd als je

niet op de boerderij bent?

Dan doe ik winkelen of met
vriendinnen afspreken. 
En in het weekend naar 
scouting in Beek. En met lekker
weer zwemmen en zonnen
vind ik ook leuk om te doen.

5. Waarom ben jij gaan werken

op de boerderij?

Omdat mijn ouders hier een
boerderij hebben, en daar-
door groei je er mee op. En ik
vind het leuk om te doen. Als
iets lukt dan doe je dat met de
hele familie en geeft dat een
goed gevoel. 

6. Wat is je favoriete kleur en

waarom?

Mijn favoriete kleur is donker
blauw, want het staat overal
goed bij.

7. Waarvoor kunnen we je uit

bed halen?

Als iemand in nood is, kun je
mij altijd uit bed halen. 
Of als er een kalfje word 
geboren. En natuurlijk voor
een lekkere maaltijd.

8. Wat is het leukste dat er op

de boerderij is gebeurd?

Als er kleine dieren worden
geboren, kittens of kalfjes. En
vroeger toen we klein waren
hadden we een hut waar we
altijd speelde. 

9. Wat was je bijnaam als klein

meisje?

Jo of lien. En mijn vader
noemde mij wel eens bep.

10. Wat is jullie favoriete seizoen

zoals herfst en waarom?

Lente, dan gaan de koeien
weer naar buiten en worden
de kalfjes geboren. 
Alles wordt weer groen. 
We kunnen weer lekker in het
veld rijden. 

11. Wat verkopen jullie allemaal

op de boerderij?

Wij verkopen aardappelen van
ons zelf. We verkopen ook,
eieren, appels, uien. 
We verkopen ook vlees van
onze eigen koeien.

12. Wat voor een dieren hebben

jullie allemaal op de

boerderij?

We hebben een pas geboren
hondje, 8  pas geboren 
kittens, 62 koeien, 4 katten en
een minipaard. 
Vroeger hadden we nog meer
dieren!

Boerderij Janssen Spaubeek

Boerin Jolien Janssen

Door Jonne Thommassen

Over Roosje en Violet
(guppies zijn vissen)

Violet en Roosje vinden het altijd leuk om te
spelen. Als ik mijn vinger in de kom doe dan 
bijten ze altijd.
Toen ik ze kreeg waren ze nog heel klein.

Kleuren van de guppies.
Roosje is wit met oranje en Violet is wit met
zwart. Ze zwemmen in een ronde kom met een
plant erin en met een standbeeld van Nemo.

Guppies kunnen 3 á 4 jaar oud worden.
We hebben ze gekocht dicht bij mij thuis.
Guppies krijgen 50 kinderen per maand.
De visjes krijgen elke dag een beetje vissen
voer.
En als we op vakantie gaan dan gaan ze naar
opa en oma. Zij verzorgen de guppy´s dan. 

door: Amélie Meijs
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Schoolverlaters

Interview juf Mariëlle
Onderwerp : Overstappen van groep 8 naar de brugklas.
Juf Mariëlle : De juf van groep 8 op basisschool Spaubeek.
Hobby’s : sporten, afspreken met vrienden en met 

hond Noa knuffelen.
Leeftijd : 40
Familie : Ze woont samen met haar man Mark en hond Noa.

1) Wat kunt u vertellen over van groep 8 naar de brugklas gaan? 

Juf: Ik vind het een belangrijk iets, omdat je je eigen juf of meester
niet meer hebt. Je hebt ook veel meer huiswerk en meer vakken!
Op de brugklas krijg je ook meer nieuwe vrienden.

2) Hoe heeft u het zelf ervaren toen je zelf naar de brugklas ging?

Juf: Spannend! Alle dingen gingen vooral vanzelf. 
Ik had een buurmeisje die ook in mijn klas zat, maar ik maakte al
snel weer nieuwe vrienden.

3) Wat vindt u van het overstappen van groep 8 naar de brugklas?

Juf: De kinderen schakelen al snel om! De meeste zijn er wel klaar
voor. De kinderen waren heel dankbaar en ze vonden het een leuke
tijd op de basisschool! 
Ik ben er altijd erg trots om de kinderen blij te zien 
wanneer ze naar de brugklas gaan.

4) Wat gebeurde er in je hoofd toen je voor eerst naar de brugklas

ging?

Juf: Mijn hoofd was ontzettend druk, omdat ik niet wist wat ik aan
zou treffen! Wanneer ik in de klas zat en eenmaal veel kinderen 
had ontmoet werd het steeds rustiger en leuker.

5) Hoe ging het vrienden maken op de brugklas?

Juf: Je maakt je er altijd veel zorgen om, maar het gaat meestal
gewoon alsnog uit jezelf! Iedereen in de brugklas moet nieuwe
vrienden maken dus zitten jullie allemaal in hetzelfde schuitje. 
Ik weet nog toen ik mijn keuze maakte naar welke school ik wilde.
Veel vrienden van mij gingen naar een bepaalde school, maar ik
voelde me er niet prettig bij dus ging ik naar een andere school
waar geen vrienden van mij naar toe gingen. Ik voelde me daar 
wel prettig bij! Ik koos voor mezelf, niet voor mijn vrienden. 

6) Waren de kinderen die naar de brugklas gingen erg 

zelfverzekerd of niet?

Juf: Nee. Ze waren stuk voor stuk wel en niet zelfverzekerd. 
De stoerdere kinderen waren banger dan de rustigere kinderen. 
Ik vond het best grappig en ik ben altijd trots op ze. 

Tips van de juf:
1. Vriendelijkheid kost niets! 

Als je vriendelijk bent tegen andere word je altijd gewaardeerd.

2. Plezier hebben op school is belangrijk, maar je bent op school
gekomen om te leren!

3. In de brugklas word alles moeilijk, dus kun je beter voorbereid zijn!
Begin al eens met oefenen met plannen voor huiswerk en toetsen.

4. Je kunt altijd iets vragen aan je docent. Wees niet te verlegen!

5. Wanneer je naar de brugklas gaat is er genoeg waar je je zorgen 
om kunt maken. Maar maak je niet te veel zorgen, er zijn genoeg
mensen die dit ook ooit hebben moeten doen!  

Hi!

Wij zijn groep 8
ters, en wij vinden het e

en beetje

spannend om volgend jaar 
naar de brugk

las te gaan.

We hebben wat meningen, tips e
n adviezen ver

zameld,

voor ons, maar natuurlijk
 ook voor julli

e!

Hoe maak je de keuze om 
een school uit te kiezen, 
waar je naar toe gaat?Je maakt de keuze waar je je thuis voelt.

Vraag je dan ouders je /verzorgers ofbekenden om advies?                 Nee, mijn ouders hebben het zelf bepaald.
Waar verheugen jullie je het meest op,als je naar de brugklas gaat?    Nieuwe kinderen leren kennen. 

Welk schoolvak lijkt je het

leukst op de middelbare

school?             

Biologie, want ik wil cardioloog worden. 

Waar ben je onzeker over om naar de

brugklas te gaan? En waarom?      

Dat het vrienden maken niet zo goed gaat. 

Wil je bij je vrienden/vriendinnen in de

klas komen? Waarom wel of niet? 

Eigenlijk ook weer niet want ik wil graag 

nieuwe mensen leren kennen. 

Waar verheugen jullie je het

meeste op, als je naar de

brugklas gaat? 

Vooral in de mensen! Ik wil alle karakters

weten van de brugklassers.  

Hoe maak je de keuze om een school uit te

kiezen waar je naar toe gaat?  

Ik ga naar de school waarmee ik me goed voel.

Maar ik wil ook met mijn vrienden blijven. 

Wil je bij je vrienden/vriendinnen in de klas

komen? Waarom wel of niet? 

Tuurlijk! Heel graag zelfs, maar ik ga 

misschien naar een andere school.

Welk schoolvak lijkt je het
leukst op de middelbare
school? En waarom?Theater, omdat ik toneel leuk vindt om te doen en tekenen en knutselen ook omdat ik hetleuk vind.

Wat ga je het meeste missen op de basisschool?                              De vrije tijd, mijn vriendinnen, de leraren, ende feesten. 

Wil je bij je vrienden/vriendinnen in de klaskomen? En waarom wel of niet?Ja, omdat ik dan iemand heb die met mij kan samen werken/praten.   

Waar verheugen jullie je het

meest op, als je naar de 

brugklas gaat?     

Het lijkt me best leuk om in verschillende

lokalen te zitten en verschillende leerkrachten

te hebben.

Welk schoolvak lijkt je het leukst op de mid-

delbare school? En waarom?

Kunstvakken, want dan ben je lekker vrij!

Wil je bij je vrienden/vriendinnen in de klas

komen? En waarom wel en waarom niet?   

Ja, dat lijkt mij wel gezellig, maar als er geen

vriendinnen meegaan ga ik toch wel naar de 

school waar ik heel graag heen wil.

Hoe maak je de

keuze om een

school uit te kiezen, waar

je naar toe gaat? 

Ik kijk op de site van

meerdere scholen en dan kijk  

ik wat ik het fijnst vind.
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Brugklassers

Hey jij!
Ga je volgend jaar naar de brugklas?

Spannend?

Nerveus?

Of juist

supertof!?

Hoe dan ook, deze tips helpen je door de
eerste weken heen op je nieuwe school.

DOEN!
Ken je niemand? Stap op een ander af en

start een gesprek (je kunt dit!!).
Voor iedereen is het spannend, als je iemand
hebt om mee te praten maakt dat de situatie

stukken gemakkelijker.

NIET DOEN!
Teveel nadenken of je de juiste kleren hebt

of dat je tas leuk genoeg is.
Niemand in je klas werkt voor een mode

tijdschrift en weet het beter dan jij.

DOEN!
Leer het gebouw van buiten en weet waar

de lokalen zijn!
Te laat komen kan écht niet en je maakt een

goede indruk op je klasgenoten.

NIET DOEN!
Je telefoon ‘even’ op een tafel leggen in de
aula en in de volgende les beseffen dat je

deze kwijt bent.
Snikkend bij de conciërges staan en
vertellen dat je I-Phone 12 weg is,

is voor niemand leuk.

DOEN!
Maak met je klas een appgroep om elkaar te
helpen met het rooster, huiswerk of lesuitval.

NIET DOEN!
Deze appgroep gebruiken voor het plaatsen

van onzin, memes, flauwe grappen
of ruzies in uit te vechten.

DOEN!
Pak je tas 's avonds al in en controleer nog

eens goed of al het huiswerk af is.
Dit brengt een schoolcarrière lang rust

in de ochtend
(5 minuten langer snapchatten of youtuben!)

Ten slotte: maak je niet teveel zorgen.
Het is voor iedereen nieuw en spannend.
Zorg dat je goed bent voorbereid, dat je

spullen in orde zijn en dat je haar goed zit,
de rest kom van zelf.

Voordat je het weet heb je nieuwe vrienden,
klaag je over het huiswerk en heb je de

grootste plezier in de aula. Succes!

Met vriendelijke groet,
PIW

Stephan Close
Jeugd en gezinswerker

Schoolmaatschappelijk werker

Naam : @noniem
School : Graaf Huyn College 

(GHC), Geleen

Ging het vrienden maken snel in de

brugklas?

Het ging best snel, want er zijn alle-
maal leuke kinderen in de brugklas.

Wat vind je van de 1e helft in de

brugklas?

Ik vind/vond het leuk omdat je veel
nieuwe lessen krijgt.

Vind je de leraren leuk?

De leraren zijn aardig, maar soms
tegen andere kinderen ook wel eens
streng.

Zijn de vakken in de brugklas leuk 

of valt het tegen?

Ze zijn leuk en ik vind zelf vooral
Aardrijkskunde leuk.

Wat is jouw mening over de 

brugklas?

De brugklas is leuk en
leerzaam, maar wel veel

werk.

Wat vond je spannend

toen je naar de 

brugklas ging en hoe

heb je dat opgelost?

Ik ben eigenlijk
gewoon mezelf
gebleven.

Vond je het spannend

toen je naar de

brugklas ging?

De 1e week wel want
ik twijfelde steeds of ik

wel in het goede lokaal
zat maar na die week

eigenlijk niet meer.

Heb je nog tips voor

kiddo’s in groep 8 die 

volgend jaar naar de 

brugklas gaan?

Zeker! Blijf vooral jezelf
en let goed op in

de les! 

Naam : Hi! Ik ben Mik!
Leeftijd : 12 jaar
School : Graaf Huyn College

(GHC), Geleen

Ging het vrienden maken snel in

de brugklas?

Dat hangt er vanaf wat voor een
persoon je bent. 
Ik ben bijvoorbeeld een jongen
die heel erg moet wennen. 
Dan gaat het vrienden maken
minder snel dan een persoon
die daar minder lang over doet.
Ik heb nu wel zeker een stuk of 
3 vrienden. 

Wat vind je van de eerste helft

in de brugklas?

Het bevalt me wel.

Zijn de vakken op school leuk 

of valt het tegen?

Dat ligt eraan welke vakken.
Meestal vind ik creatieve vakken
en vakken die me makkelijk 
afgaan het leukst.

Mijn top 3:
1.  Muziek 
2.  Wiskunde
3.  Nederlands

Wat is jou mening over de

brugklas?

Ik vind de brugklas wel leuk.

Wat vond je spannend toen je

naar de brugklas ging en hoe

heb je dat opgelost en hoe ben

je ermee omgegaan?

Dat is een hele goed vraag! 
Ik had niet specifiek iets wat ik
spannend vond. 
Maar als je iets spannend vind
denk ik dat het beste is om er
met je ouders of met een leraar
over te praten.

Vond je het spannend toen je

naar de brugklas ging?

Niet heel erg. 
Ik had me voorbereid en het
kennismaken met de andere
klasgenoten was ook goed
geregeld.

Heb je wel nog tips voor kiddo’s

in groep 8 die volgend jaar naar

de brugklas gaan?

Bereid je goed voor en kies de
juiste leeroptie voor jou!

We willen iedereen bedanken voor het tijd vrij maken om met ons in gesprek 
te gaan  en alle vragen die we hadden, te beantwoorden.

We hebben veel leuke tips ontvangen, en merken toch dat het voor iedereen
wel 'eng' is, zo'n nieuwe school.

We zijn wel een beetje gerustgesteld en vinden het al een beetje minder spannend.
Maarrrrrrrrr...eerst gaan we nog volop genieten van ons laatste (half) jaar op de

basisschool!! :) 
Groetjessssss, Maxime, Roef en Pien

Interview’s Brugklassers

Hoe maak je de keuze om

een school uit te kiezen

voor waar je naar toe gaat?

Een goede school vinden met de

open-dagen.

Wil je bij je vrienden/vriendinnen

in de klas komen? 

Waarom wel of niet?

Ja, want het is fijn om bekenden 

te zien.

Waar verheugen jullie
je het meeste op, als jenaar de brugklas gaat?    

Om nieuwe vrienden te maken
en nieuwe vakken te krijgen. 

Waar hebben jullie het minstezin in om naar te brugklas tegaan?         
Zoveel huiswerk.

Hoe maak je de keuze

om een school uit te

kiezen, waar je naar toe gaat?

Door te kijken welke school het

best voor me is!

Wil je bij je vrienden/vriendinnen

in de klas komen te zitten?                

Ja, ik wil wel bij vrienden bij mij

in de klas hebben, omdat ik ze 

heel goed ken.

Hoe maak je de keuze
om een school uit tekiezen, waar je naar toe gaat?Om te kijken waar je je fijn voelt!

Wil je bij vrienden/vriendinnenin de klas komen? 
Waarom wel of niet?
Ja, want ze zijn aardig en hun 
ken ik.
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Sport en sociaal

Samen
leven

Top 3 binnen

1. Koekjes bakken
2. Een leuke tekening maken
3. Spelletjes doen

Top 3 buiten

1. Met de sneeuw spelen
2. Een leuk spel buiten bedenken
3. Gaan schaatsen met vrienden

UITLEG VAN DE TITEL

Ik heb deze titel gekozen omdat samen leven 
eigenlijk met alles te maken heeft bijvoorbeeld
als je niemand had om te spelen voelde je
alleen en was de wereld niet leuk samen leven
is belangrijk

UITLEG VAN TOP 3 BINNEN

Ik heb deze tips gekozen omdat deze dingen
leuk zijn om SAMEN te doen bijvoorbeeld 
koekjes bakken en die samen versieren met
vrienden of je
familie een leuke tekening maken is ook leuk je
kan bijvoorbeeld plaatjes op internet opzoeken.
een spelletje doen is ook leuk om te doen dit
kan je ook samen doen bijvoorbeeld met je
familie en vrienden of vriendinnen.

UITLEG VAN TOP 3 BUITEN

Ik heb deze dingen gekozen omdat ik dit zelf 
altijd leuk vind in de winter bijvoorbeeld buiten
spelen met vriendinnen of vrienden in de
sneeuw. Buiten een leuk spel bedenken is ook
wel leuk om te doen.
gaan schaatsen met vrienden is ook leuk maar
meestal als je wil gaan schaatsen ergens moet
je wel betalen.

Groetjes Joyca  Terwint

Balletschool

Chantalle Meewis 

Mijn balletlessen 

Ik dans klassiek ballet bij 
balletschool Chantalle Meewis
in Houthem, Strabeek. 
Vanwege Corona mochten 
we in de lente en zomer nog
niet in de balletschool dansen, dus
hadden wij buitenles. 

Er is tegenover de balletschool een park,
genaamd St. Gerlach, waar wij met de
buitenlessen dansten. 
Het was heel erg leuk om buiten te dansen,
maar ook wel een beetje gek. Je kon 
bijvoorbeeld moeilijker danspasjes maken
in het gras. Dat kwam ook wel een beetje
door de gymschoenen die we tijdens de
lessen droegen. Normaal dragen we 
natuurlijk balletschoentjes, maar dat ging
niet in het gras. Ook namen we een 
gymmatje mee, voor als we rek- en
strekoefeningen deden. Dat is was heel
leuk, want als je dan op de grond lag, zag
je geen blauwe balletvloer, maar gras-
sprietjes en madeliefjes. Mijn balletjuf nam
ook haar muziekinstallatie mee naar
buiten. Dat was wel heel erg leuk, want
dan konden we buiten ook op muziek
dansen. In het begin jogden of huppelden
we meestal wat rond in de vorm van
warming-up en in een van de lessen 
hadden we ook met doeken gedanst. 

Ik vond buitenles echt heel erg leuk,
maar ik hoopte ook wel dat we snel
weer in de balletschool mochten
dansen, dat gaat toch wat makkelijker. 

Gelukkig mogen we dat vanaf 
september wel weer doen en daar
ben ik best blij mee! 
We beginnen de les altijd met
een warming-up. Daarna doen

we oefeningen in het midden van
de zaal en ook oefeningen aan de

barre (een houten stok langs de muur
waar je je aan kunt vasthouden bij 
oefeningen). Ook dragen we natuurlijk
speciale kleding, namelijk een lichtroze
maillot en een zwart balletpakje. En we
dragen ook speciale balletschoentjes en

we moeten verplicht een mooie stevige
balletknot in ons haar hebben. In de les
doen we ook nog soms oefeningen over
de diagonaal (schuin door de zaal). 
Dit jaar mogen wij helaas geen grote voor-
stelling houden in verband met Corona.
Dat vind ik wel echt heel erg jammer. 
Maar ja, nu hebben we wel lekker veel tijd
om te oefenen!  

Door Roos Schuiling

'Gewoon' met de leeftijdsgenootjes
mee op schoolreis, naar de sport-
vereniging of de muziekles? Dat kan!

Stichting Leergeld zet zich in voor
kinderen tussen de 4 en 18 jaar in
gezinnen die daar niet genoeg geld 
voor hebben.

Door middel van een bijdrage kunnen
kinderen meedoen op het gebied van
school, sport, cultuur en welzijn.

Vul het aanvraagformulier in op onderstaande website en kijk wat Stichting Leergeld
voor u kan betekenen.

https://www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek/doe-een-aanvraag/
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Prikbord

Hii! Wij zijn Maxime en Amélie en wij hebben
een winkeltje. 

Daar willen we jullie iets over vertellen!

Wij hebben een sieraden winkeltje op Instagram
en ons winkeltje heet @jewellery.zussies

Wanneer zijn we begonnen met

@jewellery.zussies?  

Wij zijn 1 week voor koningsdag begonnen met
@woningsdagsieraden omdat we dachten dat
mensen met het woord “woningsdag” ons
sneller zouden vinden. Ondertussen heten we
@jewellery.zussies omdat het geen koningsdag
(toen woningsdag) meer is/was.

Hoe vinden we het om

een winkeltje te hebben.

We vinden het echt super leuk! Het
is geen verplichting dus we maken
gewoon sieraden wanneer we
willen en dat is fijn! We willen er
nog lang mee doorgaan!

Van welk materiaal zijn

onze sieraden gemaakt?

Onze sieraden zijn vooral gemaakt
van kralen en koorden. We maken
onze sieraden helemaal zelf!

Waar verkopen wij onze 

sieraden?

We hadden het misschien al een beetje
verteld. We verkopen onze sieraden op 
Instagram en ons account is
@jewellery.zussies. 
Kijk op ons account voor leuke dingen
zoals sieraden en nog meer leuke dingen.
Heb je geen eigen account? 
Vraag dan even aan je ouders of zijn met jou willen kijken op ons account. 

En… We hebben nog iets

leuks voor jullie!

We verloten 2 armbandjes en 
2 sleutelhangers!
Wat moet je doen om kans te maken om 
1 van die sleutelhangers of armbandjes?

Stap 1. Zoek ons op Instagram en volg ons.

Stap 2. Stuur ons een berichtje KIDS-COOL
via Instagram en als je een berichtje hebt
gestuurd, dan doe je automatisch mee!

De uitslag komt op ons Instagram account op 3 januari 2021 
De prijswinnaar krijgt van ons een berichtje via Instagram en we laten ook
nog in de volgende kids-Cool weten wie de winnaar was.

Doe vooral mee!

Groetjes Maxime en Amélie (@jewellery.zussies)

Ons winkeltje  @jewellery.zussies (ons sieraden winkeltje)

Nog een

leuk armbandje

Deze verkopen we speciaal

voor de feestdagen!

Deze verkopen we ook want deze

armbandjes kun jegebruiken als je

naar een drukke plek gaat bijv.

een pretpark
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HET
GROTE

SPROOKJES BOEK
Mijn naam is Jill Caron, ik ben 10 jaar en woon in Groot Genhout.

Ik hou van schrijven omdat ik er rustig van wordt en omdat ik er mijn fantasie in kwijt kan.

Het is leuk om ook tekeningen bij het verhaal te maken.

Al van jongs af aan hield ik ervan om verhalen te luisteren, lezen en tekenen.

Vanaf een jaar of 6 begon ik er zelf een hobby van te maken en verdiepte ik mij er steeds meer in.

Ik ging het mijzelf steeds moeilijker maken en ik ging de verhalen proberen te laten rijmen.

Er was eens een huisje in een donker

bos. In dat huisje woonde een tovenaar. 

De tovenaar zat te lezen in een oud 

stoffig boek. 
In dat boek stonden spreuken. 

Hij vond een leuke spreuk en ging aan

de slag. 
Hij had 2 ogen, een haar van een

konijn, een schub van een vis en een

druppel zweet van een olifant nodig.

Hij gooide alles in een zwarte ketel. 

De tovenaar schepte met een grote

groene lepel in de zwarte ketel. 

Er kwam rook uit de ketel, 

hij kon niet meer zien. 

En toen de rook weg was zaten er

dierenkoekjes in de ketel. 

Hij pakte een tijgerkoekje en hij 

veranderde in een tijger.

De grote tovenaar
Er was eens een prinses. 
Ze wilde alles netjes. 
Als iets niet ging hoe zij het wilde 
dan barstte ze uit haar woede. 
Toen kwam er op eens een raar 
mannetje binnen. 
De prinses zei tegen de ober haal hem
weg. 
Het mannetje pakte een staf en riep 
sim salabie en de ober begon te dansen. 
De prinses zei stop daarmee ober 
maar de ober stopte niet. 
Het mannetje zei prinses niet alles 
moet gaan zoals jij wil. 
Het mannetje pakte weer zijn stok en
zei sim salabiem. 
En de prinses deed nooit meer zo deftig.

De deftige prinses

Er waren eens twee konijntjes. 

De ene heette Casper en de andere 

heette Lisa. 
Ze gingen spelen in het bos, maar toen

kwamen ze een grote boom tegen. 

Er hingen kleurrijke balletjes aan.

Opeens gaven de balletjes licht. 

Ze begonnen allemaal door elkaar heen

te praten. 
Ben eens stil zei Casper. 

Er kwam een geel balletje naar Casper toe. 

Het balletje zei uw eerste wens is vervuld,

nog 2 te gaan. 
Hu zei Casper, ik zei geen wens hoor.

Kom op Casper, dit is toch leuk zei Lisa.

Nu wil ik een wens doen. 

Ik wil hard kunnen rennen 

en ik ook zei Casper. 

Op het laatst zei Casper, 

jij hebt nu wensboom.

De mooie wensboom
Er was eens een paddenstoel ergens op
de aarde. 
Er woonde een kabouter in en die heette
Puntmuts. 
Hij was erg grappig, zo dacht hij dat
een vleermuis een vogel was. 
Hij ging eens een blokje wandelen en hij
kwam toen een vogel tegen. 
Hoi kabouter hoe heet jij vroeg de vogel.
Hoi vleermuis ik heet Puntmuts. 
Puntmuts ik ben een vogel, geen vleermuis. 
Maar je hebt vleugels en een hoofd net
als een vleermuis, ik zie geen verschil.
Nou zei de vogel ik help je wel. 
Kijk ik heb een snavel zie je en een 
vleermuis niet. En ik heb geen oren
maar een vleermuis wel. O ik snap het
zei de kabouter en vanaf die dag wist 
de kabouter het verschil

De gekke kabouter

Er stond eens een heel mooi barbie huis en

er was een meisje en die speelde iedere dag

met het barbie huis. 

Maar wat het meisje niet weet is dat de

barbie’s in het barbie huis betoverd waren.

Dus op een dag ging het meisje op

vakantie en toen werden de barbie’s levend.

Maar wat de barbie’s niet wisten was dat

er camera’s in de kamer hingen. 

Dus de barbie’s gingen gewoon spelen.

Toen het meisje terug kwam van vakantie

en de camerabeelden bekeek schrok ze 

zich kapot. 
Ze ging er mee naar de politie maar die zei

ach ga toch weg ik heb geen zin in een grap.

Het meisje ging op de stoep zitten en

moest huilen. 
Er kwam een man langs en die zei wat een

mooi poppenhuis heb je daar. 

Het meisje legde alles uit en de meneer zei

zal ik het huis in het museum zetten. 

En vanaf die dag werd ze beroemd.

Het barbie huis
Er was eens een jongen en die had geen
schooltas. 
Zijn moeder zei kom we gaan een schooltas
kopen en ze vonden een prachtige schooltas.
De jongen vroeg aan zijn moeder mag ik
ook nieuwe schoolspullen. 
Nee zei ze en toen ze thuis waren keek de
jongen in zijn tas en zaten er plots nieuwe
schoolspullen in, raar zei hij. 
De volgende ochtend had hij geen 
tandenborstel en tandpasta meer. 
Opeens hoorde hij een rare stem en die zei
open de tas, open de tas. 
Hij liep naar de tas en hij gaf licht. 
Hij opende de tas en ja hoor er zat een
nieuwe tandenborstel en nieuwe tandpasta
in de tas. Hij vond het raar, leuk, grappig
en angstaanjagend. 
Het bleef zo maar door gaan en de jongen
was dolgelukkig. 

De magische schooltas
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Kids Club

KLEURPLAAT

Iedere laatste woensdag van de maand, is er KidsClub 
(ivm vakanties wordt er soms geschoven met de datum).
De 'KidsClub' is er voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
We organiseren leuke middagen, met als doel 'samen spelen'.
We vragen een kleine bijdrage per kind/per activiteit waar uw kind aan deelneemt. 
Dit gaat in de KidsClub-pot en gebruiken we voor de kosten die we maken. 
Zó kunnen we de KidsClub toegankelijk houden voor iederéén. 
Welke activiteiten er gepland staan, kunt u zien op onze 
fb pagina, maar ook op de website van NJOY.

Aanmelden werkt voor ons prettiger bij de voorbereiding van
de activiteit. Dit kan per mail: homestegen35@gmail.com of 
telefonisch 06 - 51799044 (ook via WhatsApp).

Tot ziens!!
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NJOY

KidsCool Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

NJOY is het sport-, cultuur- en leefstijlstimuleringsproject in de
gemeente Beek. We organiseren leuke activiteiten voor alle leeftijden!

Op deze pagina vind je de NJOY activiteiten voor kinderen. 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

‘Like’ dan onze Facebook pagina @NJOYbeek

of volg ons op Instagram via @njoybeek!

Vind jij dat het anders kan in Beek?
Kom bij de jongerenraad en denk mee!

Wil jij ook mee denken over
verbeteringen of activiteiten in de

gemeente Beek?
Meld je dan aan voor de

jongerenraad. 
Dit kan via info@njoybeek.nl

In 2021 vergaderen we op deze
woensdagmiddagen van 16.00 uur
tot 17.30 uur op het gemeentehuis:

Woensdag 6 januari
Woensdag 3 februari
Woensdag 3 maart
Woensdag 7 april
Woensdag 12 mei
Woensdag 16 juni

KIDSCLUB:
Elke laatste woensdag van de maand
is er KidsClub van Home PIW, 
een leuke en gezellige middag voor
alle kinderen van groep 1 t/m 8 met
als doel ‘samen spelen’.

DISCOZWEMMEN:
Iedere eerste vrijdagavond van de
maand zwemmen en spelen op 
heerlijke beats in De Haamen. 
Kijk op www.dehaamen.nl voor meer
informatie en aanmelden.  

ZWEMLESSEN:
Om kinderen vertrouwd te laten raken
met het water is het goed om op tijd
met zwemlessen te beginnen. 
Daarnaast is zwemmen natuurlijk ook
gewoon een hele gezonde en
plezierige activiteit! 
Op www.dehaamen.nl staat alle in-
formatie over deze zwemlessen. 

OUDE PASTORIE:
De Vrienden van de Oude Pastorie 
organiseren iedere maand een 
educatieve knutselmiddag, met 
wisselende thema’s. Kijk op
www.oudepastoriebeek.nl/
kinderactiviteiten voor het actuele
aanbod.

BEWEEG NA SCHOOL:
De focus tijdens de lessen ligt op
plezier, dat is de basis om te komen
tot een goede beweegontwikkeling.
De lessen zijn bedoeld voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar die willen werken aan
hun motorische vaardigheden.
Start nieuwe groepen: donderdag 
11 februari en donderdag 6 mei.

Kijk op de website van NJOY voor het
actuele overzicht en meer informatie
over de activiteiten!

Activiteitenkalender

Beweeg Na School!
NJOY besteed sinds eind oktober meer aandacht aan de beweegontwikkeling van kinderen
tussen de vier en acht jaar oud. Want in deze leeftijdsfase vindt namelijk een belangrijk deel
van de motorische ontwikkeling van kinderen plaats. Kinderen die motorische problemen

hebben kunnen meedoen aan
een programma van twaalf
weken, waarin zij leren om met
meer vertrouwen en plezier te
bewegen.  

Het programma wordt verzorgd
door RiskCare Preventie in de
sporthal van Sportlandgoed 
De Haamen. 
Op donderdag 11 februari en
donderdag 6 mei starten er
weer nieuwe groepen van 12
kinderen per leeftijdscategorie.
Om 15.30 uur start de groep van
4 t/m 6 jaar en om 16.15 uur de
groep van 7 t/m 8 jaar. 

Maakt u zich zorgen over de motorische ontwikkeling van uw kind en geïnteresseerd in dit 
beweegprogramma? Wilt u uw kind weer laten stralen tijdens het sporten en bewegen?
Neem dan contact op met NJOY en stuur een e-mail naar: info@njoybeek.nl. 
Daarna ontvangt u meer informatie over de lessen.


