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PRIKBORD

Hallo kinderen van Beek
Het is alweer een tijdje geleden dat er een KidsCool is verschenen. Oorzaak is dat een groot gedeelte
(bijna alle leden) van de redactie van de basisschool zijn overgegaan naar het middelbaar onderwijs.
Bij deze wisseling hebben de redactieleden aangegeven zich te willen richten op hun studie. 
Met andere woorden: er was eigenlijk niemand meer die een KidsCool kon maken. Zeker niet in de
zin van “dóór en vóór” de  kinderen van de Beekse basisscholen.

Maar als begeleidende coaches van deze redactie geldt ook voor ons dat opgeven geen optie is. 
We hebben tot drie keer toe geprobeerd nieuwe redactieleden te 
werven, maar dat heeft geen resultaat gehad. Daarom is het nu een KidsCool geworden vóór
kinderen en hebben we enkele kinderen, Joep, Xavi en Ryan persoonlijk benaderd om een stukje te
schrijven.  Zij vonden dit zo leuk dat ze willen blijven schrijven, waarvoor onze hartelijke dank. We
hopen dat dit anderen mag inspireren om ook mee te gaan doen. Lees daarom elders in dit blad de
nieuwe oproep en doe de test. We hopen een nieuwe editie te maken voor de zomervakantie.

We hebben geprobeerd om voor iedereen weer iets leuk te bedenken: een recept voor de koude 
winterdagen, een kleurplaat, een puzzel, taal- en rekenspelletjes, een heuse vertaalpagina over 
wintersport, een interview met onze twee burgemeesters, nieuws vanuit de nieuwe kinderraad, een
artikel voor je ouders over lezen, de nieuwe school in Spaubeek, en meer.

We wensen jullie heel veel plezier met deze vierde KidsCool!

Namens de redactie,
Roland Willems

Redactie 
Kids-Cool
xxxx

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.

Kleurplaat
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NIEUWE SCHOOL

Binnen niet al te lange tijd gaan de leerlingen van basisschool Spaubeek hun oude school aan de
Schoolstraat verlaten om naar een spiksplinternieuw gebouw te vertrekken. 
Enkele leerlingen maakten er een gedicht of tekening over.

Mijn oude school in een nieuw jasje
door Britt Gerits en Leah Vroemen

Mijn oude school in en nieuw jasje
Straks ga ik naar de nieuwe school met mijn rugtasje

Nieuwe lokalen, met nieuwe materialen
Zodat ik weer goede punten kan halen

De nieuwe school gag wel hoor
want we groeien met de school door

Lezen, schrijven en tekenen
dat zal veel voor onze toekomst betekenen

Een nieuwe school, ja… dat mag wel hoor

Nieuwe start
door Silke Franssen

Je mondje heeft niet stil gestaan
Zoveel zin had ik om vandaag voor de 1ste keer naar de
nieuwe school te gaan
Ik sta bij het schoolplein en zwaai je dapper uit
Wij gaan je missen, lieve school

Laatste dagen van een tijd die nooit meer wordt vergeten
Laatste dagen op de oude basisschool
Straks uit het oog, maar niet uit het hart
Tijd voor een nieuwe start.

Doei, we gaan je missen.

Samen leven: 
oude school in nieuw gebouw (MFC Spaubeek)

Meer dan lezen alleen!
Markt 63 - 6191 JK Beek

www.readshop.nl

06 - 11147149        www.fijnleven.com
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DIEREN

Mijn dieren thuis Ryan van Reeken

Hallo beste lezer, 

Ik ben Ryan van Reeken en ik woon in een gezinshuis in Spaubeek met Marcel en Sabine
(mijn pleegouders), Finn, Quinte, Kayleigh, Jayden, Naryz en Raissen. Thuis voetbal ik vaak
met mijn pleegbroertje. Ik geef hem dan (keeper)training. Want mijn grootste hobby is
voetballen. Ik voetbal bij V.V. Spaubeek.

Dit stuk gaat over mijn dieren thuis.

Thuis hebben we een soort van privé
boerderij. We hebben veel soorten dieren.
We hebben 3 honden, 10 kippen en een
haan, 7 loopeenden (2 vrouwtjes en 
5 mannetjes). Ook hebben we 2 pony’s, 
1 konijn, 2 cavia’s en ook 2 geiten. 
Verder lees je meer over mijn cavia’s.
De meeste dieren hebben ook een naam.
De geiten heten Rozalina en Blacky en zijn
even oud. In februari worden ze 1 jaar. 
De zwarte pony heet Nikita en is 26 jaar en
Pipy, de bruine pony, is 2 jaar. De oudste
hond is Chess van 7 jaar en de middelste
hond heet Tara en is 5 jaar. Chess en Tara
zijn Bordercollies en de jongste hond,
Chief, is een Boston Terriër. Die is 3 jaar.
Het konijn, Broer Konijn, is bijna 2 en de
loopeenden hebben dezelfde leeftijd. 
De kippen hebben geen naam, maar
leggen wel lekkere eieren. De haan heeft
ook geen naam en is aan een kant blind. 
Hij is bij zijn vorige baasje gegrepen door
een roofvogel, maar is gelukkig uit de
greep gekomen. 

De loopeenden wassen zich in een badje,
maar als je daar water in doet terwijl het
winter is, bevriest het water in ijs. 
Dan moet ik dat openbreken, verwijderen
en nieuw water in de bak doen. We hebben
voor ons huis ook een eierkraampje. 
Een bakje eieren van 6 stuks kost € 1,50,-.
Best goedkoop voor bio eieren. 

Ooit hadden we 5 cavia’s. Maar onder-
tussen zijn er 3 gestorven omdat ze heel
oud waren en er was ook een cavia die
gehandicapt was. 
Ondanks dat we verdrietig waren, zeiden
we dat we ook blij konden zijn dat hij er
niet meer was omdat hij heel veel pijn had.
Het echt een leuke cavia. 

De dieren zien er leuk uit maar dat is 
natuurlijk eigen mening… haha.  

Dit is Chess en je herkent hem aan de
zwarte stip op zijn kop. 

Dit zijn de eenden. We hebben verschil-
lende eenden bruine en witte eenden.

Dit zijn de geiten, toen ze nog jong waren.
De hoorns zijn heel veel groter. Blacky, de
zwarte geit, heeft als enige een bel om zijn
nek. De geiten hebben ons ook wel eens
gebeukt. Mij niet, hoor want ik ben niet
bang voor de geiten. De andere kinderen
binnen ons gezin wel. De geiten zijn de

enige dieren die stiekem in de achtertuin
komen. De andere dieren staan in de wei.

Dit zijn de kippen en die leggen eieren. Ze
lopen vrij rond en dus zijn de eieren veel
lekkerder. De kippen vinden wormen heel
lekker en we voeren ze wat bij met sla en
kippenvoer. Iedereen thuis mag eieren
rapen. De kippen zijn tam, maar je kan ze
moeilijk aanraken of aaien omdat ze snel
weglopen. We slachten geen kippen.

Dit is Chief, de druktemaker van al onze
honden en hij wil de bolle Bink, de sterkste,
uithangen, maar hij is bang voor een hond
die 2x kleiner
er is dan hij. En als je zegt: “Zoek, et
muuske” (zoek het muisje) gaat ie heel raar
doen.  Dan gaat hij graven in het zand.
Soms gaat hij ook knorren. Wilt hij naar
binnen, gaat hij tegen de deur springen.

Dit was mijn stukje. Ik hoop dat jullie het leuk
hebben gevonden. Tot de volgende keer.

Groetjes.
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De twee burgemeesters van Beek

Beiden zijn enig kind en hebben een voorliefde voor de hamster
en de hond. Burgemeester Christine is onlangs voor 6 jaar 
herbenoemd en Linn voor één jaar als kinderburgemeester. 
Ze gaan goed samenwerken en Linn mag met burgemeester
Christine meekijken hoe het er aan toe gaat, maar ook helpen.
Dat was ook de oproep voor de weg naar het kinder-
burgemeesterschap: helpen en de gemeente vertegenwoordigen
(bv, bij de dag van de Kinderburgemeesters) en andere 
belangrijke gebeurtenissen binnen de gemeente. 
De burgemeesters in de regio hebben een keer per maand een
burgemeestersochtend, burgemeesterslunch en praten bij over
het wel en wee in de omgeving. Dat is misschien ook wel wat
voor de kinderburgemeester om op te pakken. 
Voor burgemeester Christine is het burgemeesterschap dagelijks
werk, terwijl Lynn het als leerling er allemaal bij moet doen. 
Het hoe, wat en wanneer moet ze komend jaar ervaren.

De redactie interviewde op 1 december de burgemeester, Christine van Basten-Boddin, 
en kinderburgemeester, Linn Kerbusch van Beek. Hieronder hun paspoorten. 

PASPOORT KINDERBURGEMEESTER
Naam Linn Kerbusch
Leeftijd 10 jaar
Functie Kinderburgemeester van Beek
Tijdsbesteding functie Ik ben een leerling en doe het er allemaal

bij
Woont in Neerbeek
Huisgenoten Mama, papa, oma en een hamster
Periode Benoemd voor 1 jaar
Place to be Bs De Bron Neerbeek
Werkplek Groep 7
Hobby’s Handbal, knutselen en (dans)filmpjes

maken op TikTok
Wat wil je worden? Burgemeester worden of iets met dieren

gaan doen
Lievelingseten Frites met frikandel
Lust absoluut niet Spruitjes en iets om te kluiven
Ik word blij van Als iedereen blij is
Ik maak mensen blij door Door mensen te helpen en iets goeds voor

ze te doen
Ik word verdrietig van Corona en niet kunnen handballen
Favoriete vakantie Italië (zwemmen en op het strand liggen) 

en Oostenrijk (sneeuwballengevecht)
Met een grote zak geld, zou ik Een hond kopen
Vakantie in coronatijd Enkele dagen in hotel in Nederland, 

rondkijken, winkelen en bezoek 
kindermuseum

Wil graag (1) Gewoon vriendin en klasgenoot zijn als 
altijd

Wil graag (2) Gewoon zijn en blijven
Waar doe je het voor? Minder afval op straat, verhard buiten-

speelplek (sportveldje voor iedereen)
Mooiste in Beek, top 3 1 de Haamen 

2 Makado (shoppen)
3 bossen en parken (lekker wandelen in de
natuur)

Mijn voorbeeld is Burgemeester Christine
Minst leuke aan Beek Zou ik eigenlijk niet weten
Grootste droom Veel mensen helpen

PASPOORT BURGEMEESTER
Naam Christine van Basten Boddin
Leeftijd Net een halve eeuw oud
Functie Burgemeester van Beek
Tijd Het is mijn werk
Woont in Beek
Huisgenoten Man Leon, zoon en een hond
Periode Net herbenoemd voor 6 jaar
Favoriete televisieprogramma Spannende Netflix-series
Place to be Gemeentehuis Beek
Werkplek College van Burgemeesters en Wethouders
Hobby’s Wandelen met onze hond Becca en Netflix kijken
Wat wil je worden? Vroeger wilde ik van alles worden. Straaljagerpilote,

dierenarts, advocate en directrice van een heel groot
hotel. Het liefst in een hotel in het verre buitenland.
Maar nu wil ik vooral een hele goede burgemeester
zijn voor alle mensen van Beek

Lievelingseten Frites met zuurvlees of pizza
Lust absoluut geen Lust bijna alles, maar is niet zo gek op: vlees (vooral

kluiven)
Ik word blij van Als iedereen blij is
Ik maak mensen blij door Door dienstbaar te zijn en mensen te helpen en hun

doelen te verwezenlijken
Ik word verdrietig van Er zijn heel veel dingen waar ik verdrietig kan worden,

maar leed van kinderen en dieren raken me toch het
meest. Ze zijn kwetsbaar en afhankelijk en verdienen
onze bescherming.

Favoriete vakantie Vroeger veel wezen skiën in Tirol, maar tegenwoordig
graag een zonvakantie in bv. Spanje

Met een grote zak geld, zou ik Dat ligt aan de grootte van de zak maar dat we nog
steeds in een land leven waar mensen, waaronder
veel kinderen, honger en zelfs geen dak boven hun
hoofd hebben vind ik onacceptabel

Vakantie in coronatijd Het thuis gezellig maken, veel wandelen, korte reisjes
met de auto, verre familie en vrienden bezoeken etc.

Wil graag dat (1) Mensen eerlijk tegen je zijn
Wil graag (2) Een voorbeeld zijn
Waar doe je het voor? Burgemeester moet je vooral voor de ander willen

doen, onbaatzuchtig
Mooiste in Beek, top 3 1 Beek is veelzijdig, saamhorig en charmant

2 ondernemerskracht
3 centrale plek en toegangspoort tot Heuvelland 
(variatie bebouwing en natuur)

Mijn voorbeeld is Mijn politiek voorbeeld is Angela Merkel, voormalig
bondskanselier van Duitsland. Ze was de eerste vrouw
in die functie en heeft het ambt bewonderenswaardig
en met verve 17 jaar vervuld. Onverschrokken, 
daadkrachtig en koersvast, tactisch vernuftig, altijd 
correct en netjes, maar vooral warm en oprecht 
betrokken. Een echte leider. 

Minst leuke aan Beek Prima antwoord van Linn, want je houdt van alles 
binnen je gemeente, al zijn sommige dingen voor 
verbetering vatbaar

Grootste droom Ik heb geen grote dromen voor mezelf. Ik hoop gezond
oud te mogen worden met de mensen waar ik van hou
en dat we iedere dag een beetje gelukkiger worden.

Foto: LIWI



6 JANUARI 2022

Alpe d’HuZes, voor elkaar!
door Xavi Smits

Alpe d’Huez is een hele hoge berg in Frankrijk, bekend van de
Tour de France. Maar in de eerste week van juni vindt hier de
Alpe d’HuZes plaats. Dat is een uitdaging waarin mensen de
berg oplopen of fietsen. Dat doen ze om geld op te halen voor
kankeronderzoek. Dat geld gaat naar KWF Kankerbestrijding en
gaat naar artsen toe die onderzoek doen naar kanker. 

Enkele jaren geleden kreeg mijn oma kanker. Ondertussen heeft mijn opa ook kanker 
gekregen. Toen zijn mijn opa en vader op het idee gekomen om deel te nemen. Dat wilden 
ze al twee jaar geleden doen, maar dat kon toen niet door corona. Zij zullen daarom op 
donderdag 2 juni 2022 die berg in Frankrijk gaan oplopen. De Alpe d’Huez is wel 14 kilometer
lang en gaat best wel steil omhoog. Hij kent 21 bochten.
Dat oplopen gaat niet zomaar, daar moet je keihard voor
trainen.

Om geld op te halen moeten de deelnemers verschillende acties doen. Mijn opa en vader hebben 
bijvoorbeeld wafels gebakken en verkocht bij de SPAR in Spaubeek. Dat was een succes. Ook heeft de
familie heel veel gedoneerd op de actiepagina. Zelf heb ik natuurlijk ook meegedaan om geld op te
halen. Ik heb geld opgehaald met mijn kaartenactie. Het idee ‘kaarten maken kreeg ik toen we op
vakantie waren en oma en ik niet wilden wandelen. Oma had een stapel kaarten bij zich om zelf te 
knutselen. Zo is het idee ontstaan om kaarten voor Alpe d’HuZes te maken. 
Ondertussen heb ik al meer dan 100 kaarten gemaakt en € 150,- opgehaald. 

Alpe d’HuZes doe je niet enkel voor het geld, maar ook om de ziekte een plekje te geven. Daarom zou 
ik ontzettend graag meegaan naar Frankrijk om samen met opa en papa die berg te bedwingen. 
En ook om mooie herinneringen te maken (en misschien ook wel achter te laten). 

Willen jullie mijn opa en vader ook steunen, of mij helpen geld in te zamelen, ga dan naar onze actie-
pagina https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/smittiesupthemountain. Alvast heel veel dank!  

Recept: HETE BLIKSEM
Wat bliksem is weten we allemaal. Maar hete bliksem? 

Hete bliksem is een aardappel/appelgerecht dat op de Veluwe ontstaan is. Meestal wordt
het in het najaar en de winter gegeten. Dat komt omdat er appels ingaan die niet meer zo
heel lekker uitzagen of zelfs geblutst waren. Maar die konden natuurlijk best nog gegeten
worden, zeker door mensen die niet zoveel geld te besteden hadden en die appels gratis
mochten rapen. 
De maaltijd is lekker fris zurig van smaak en zeer voedzaam. Het ziet er op je bord heel 
onschuldig uit, maar kijk uit: je kunt je mond snel verbranden, omdat de appels de warmte
heel lang kunnen vasthouden. Dus goed blazen voor je een hap neemt. Meng er wat lekkere
uitgebakken spek doorheen of leg er wat rookworst op.  Ook rozijntjes doen het erg goed. 

Wat heb je nodig voor 4 personen?

• 1,5 kilo kruimige aardappelen
• 1 kilo appelen (zowel zure als zoete;

bv. goudrenetten en elstar)
• 2 grote uien
• 1 klontje boter
• 1 scheutje melk
• Peper en zout naar smaak
• Snufje kaneel naar smaak
• Uitgebakken spek of een rookworst

Bereiding:

1. Schil de aardappelen, de appels en de ui en snijd deze in grove
stukken. Doe dit in een grote pan. Voeg water toe tot alles onder
water staat en breng dit aan de kook;

2. Ondertussen bak je het spek of kook je de rookworst (dit laatste kan

ook in het plastic op de aardappelen/appels worden gelegd);

3. Na 12 minuten zachtjes doorkoken neem je de pan van het
vuur (worst even opzij leggen), giet het water af, en pureer
dit met een stamper of mixer. Voeg de melk (kleine scheut-
jes), boter, het peper en zout en de kaneel toe (naar smaak);

4. Voeg als laatste de
spekjes toe en dien
alles op in een mooie
schaal óf maak een
mooie schaal op en
leg er de gesneden
rookworst op. Serveer
eventueel ook een
zachte Franse mosterd
erbij.

Eet smakelijk!
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Vanuit de Kinderraad 

In november hebben de leerlingen van de basisscholen in Beek een heuse kinderraad gekozen. Van iedere school zullen drie leerlingen
hun school vertegenwoordigen in die raad. Uit hun midden hebben ze Linn Kerbusch inmiddels gekozen als kinderburgemeester. 

De raad zal in dit blad verslag doen van hun inzet en werkzaamheden.

Verslag kinderraad De Bron
Door: Luuk, Wes en Linn

De eerste les op school was interessant en leuk, want we moesten
profielschetsen maken.

De tweede les op school gingen we meteen loten. Wij drieën
hebben van de 75 kinderen van basisschool De Bron, de meeste
stemmen gekregen.

Bij de eerste bijeenkomst kregen we tomatensoep en een broodje
frikandel/kroket. Toen gingen we een soort van gymmen. 
Erna gingen we beslissen wie de kinderburgemeester werd. 
We moesten dit geheim houden. 

Bij de tweede bijeenkomst werden we geïnstalleerd door de 
burgemeester en alle anderen raadsleden van de gemeente Beek.
Vooraf kregen we een broodje hamburger. 
Bij de installatie moesten we zeggen: ‘dat verklaar en beloof ik’.

Verslag kinderraad De Kring
Door:  Joep, Joanie en Cyriel   

Het begon allemaal op de dag dat drie raadsleden naar school 
kwamen. De juf begon allemaal informatie te vertellen en ze liet
filmpjes zien.  We gingen een profielschets invullen en daarna 
gingen we lootjes trekken. Joanie en Cyriel werden gekozen maar
omdat Joep ook heel graag wilde gunde de klas het hem ook.

Dag 2 
Bij de eerste ontmoeting gingen we sporten en eten om elkaar te
leren kennen. We werden begeleid door Tom en Linda. Na het
sporten gingen we beslissen wie de kinderburgemeester zou worden,
door te stemmen. Uiteindelijk werd Linn verdiend gekozen. 

Dag 3 
Dat werd de dag van de beëdiging van Linn en de jeugd raadsleden.
We moesten zeggen: dat verklaar en beloof ik. Vooraf hebben we
een uitgebreid diner gegeten. 

Verslag kinderraad 
Baeks Kompas
Door: Eva, Mel en Mirthe

We gingen op het podium en moesten ons blaadje met onze 
motivatie voorlezen. En daarna moest iedereen stemmen en hun
briefje in een mand doen. En toen gingen ze tellen en toen kwam
de uitslag. Wij werden gekozen. 
En toen gingen we kennis maken met de andere kinderraadsleden.
Het was een leuke workshop, we hebben veel nieuwe mensen leren
kennen. De spellen waren ook heel leuk. Vooral het parcours en
was leuk dat je mocht veranderen we hadden veel verandert 
daardoor was het een heel stuk leuker. Daarna gingen we de 
burgemeester kiezen en dat werd Linn. 
Daarna was de installatie. In de raadzaal was het wel spannend
omdat er veel mensen mee keken. Toen we werden voorgesteld
door een raadslid en moesten zeggen of het een beetje klopte 
vonden we het een beetje spannend, maar daarna niet meer. 
Linn werd als burgemeester verklaard en toen moest ze in dat boek
schrijven.

Verslag kinderraad 
basisschool Spaubeek
Door: Gracia, Maud en Clint

Bij de start van de workshop kende we nog 
niemand en het was moeilijk om de namen te
onthouden. Maar na langere tijd wist je alle
namen van iedereen omdat we veel dingen
samen deden.

De installatie vonden we wel spannend, maar
ook heel leuk. 

Nu weten we wie onze burgemeester is. 
Ze was leuk, lief en heel spontaan. 
En ze had supermooi haar!
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CREATIEVE PAGINA

Clown van waardeloos materiaal

Benodigdheden:

• Karton 
(van een oude doos) 
voor rondje (gezicht) en
driehoek (hoed)

• Lijm
• Schaar (eventueel)
• Reclamefolders
• Kort touwtje (ophangen)

Werkwijze:

• Plak de driehoek (hoed) op het rondje (gezicht)
• Scheur uit de reclamefolders de kleuren die je denkt

nodig te hebben: rood, geel, groen zijn natuurlijk dé
kleuren.

• Maak eerst een leuk clownsgezichtje: grote ogen, een
rode neus en grote rode lippen

• Versier daarna de hoed met allerlei leuke kleuren; miss-
chien kun je ook leuke voorwerpen uitscheuren

• Maak ook een leuke rand op de hoed om de overgang
van gezicht naar hoed te benadrukken.

• Maak bovenaan de hoed een klein gaatje en doe er een
touwtje doorheen. Je kunt het nu ophangen.

Tips:

• Geef de clown haren van lange repen papier
• In plaats van een clown kun je bijvoorbeeld ook een 

indiaan, een zeeman, of een prinses of koning maken.
Enkel de hoed hoef je dan maar aan te passen.

Kwartetspel maken
Wat is er leuker dan een spelletje spelen? En ja, op
de computer is gamen natuurlijk geweldig. Maar ken
je nog het ouderwetse kwartetten? Gewoon vier
kaarten van een zelfde onderwerp verzamelen.
Gewoon met een vriendje spelen en niet achter een
schermpje zitten. Je hebt het beslist wel eens
gedaan: dierenkwartet, sprookjeskwartet, en ga zo
maar door. 

Heb je er wel eens aan gedacht om zelf een kwartet
te maken? En welk onderwerp zou je dan kiezen? 

Via de site: https://www.klascement.net/download-

baar-lesmateriaal/64996/kwartetspel-maken-

sjabloon/ kun je een (gratis) bestandje downloaden
om zelf snel aan de slag te gaan. De redactie heeft
het al geprobeerd door een kwartetspel te maken
voor Alpe d’HuZes. En als wij het kunnen, kan jij het
ook. Succes! 

Winter
Zoek de volgende 15 woorden: winter, jas, sjaal, boom, tak,

koud, muts, sneeuw, trui, iglo, ski, want, schoen, sok, ijs
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Lezen, goed voor de taalontwikkeling 

(voor ouders)

Groeien & Bloeien,

praktijk voor het Visuele Leersysteem

www.groeienenbloeien.nl

Lezen is leuk. Lezen is fijn. Lezen heb je nodig om
de wereld eigen te maken. Alles wat je doet heeft
met lezen te maken. Lezen maakt je slim.

Zomaar wat kreten, maar oh zo waar. Overal waar je
komt of bij alles wat je doet heb je lezen nodig. 
En ik hoor velen al zeggen: maar je kunt toch 
tegenwoordig alles via filmpjes opzoeken? Klopt,
maar voor het intikken van de juiste zoekopdracht
zul je taal en dus ook lezen nodig hebben. 

Vroeger zeiden we dat lezen begint op de “grote”
school, op de basisschool, in groep 3. Dat klopt
gedeeltelijk. Aan het begin van groep 3 begint het
aanvankelijke leesproces. Kinderen leren dan 
systematisch om tekens (grafemen, letters) aan
klanken (fonemen) te koppelen. Dat gebeurt op vele
manieren en oefeningen: auditieve analyse (onder-
scheiden van klanken), auditieve synthese (klanken
aan elkaar voegen), visuele analyse (letters van
elkaar onderscheiden) en visuele synthese (letters
aan elkaar plakken tot woorden). Plak ik tekens en
klanken aan elkaar krijg ik woorden: b-oo-m wordt
boom. Zet ik woorden achtereen krijg ik opeens een
zin; start van het voorgezet lezen. Meerdere zinnen
vormen een alinea, een paragraaf, een hoofdstuk,
een boek. Zie daar: dit is in het kort hoe taal in
elkaar zit. 

Maar taal, en taalverwerving, begint niet in groep 3.
Het begint zelfs niet in groep 1 of op de kindercrèche.
Het verwerven van taal start al als het ongeboren
nog in de moederbuik zit en het allerlei klanken kan
waarnemen: moeder die praat, vader die zingt,
geluid van de omgeving, geluid van de televisie. Het
kind doet dan al allerlei taalkundige indrukken op. 

De van de televisie bekende (hersen)wetenschaper,
Erik Scherder, zegt hierover in zijn onlangs 
verschenen boek “Hersenen willen lezen”, dat het

voor kinderen heel goed is om óf zelf te lezen óf om
voorgelezen te worden. Daar is een wezenlijk ver-
schil tussen. Als het kind zelf leest, is het namelijk
veel meer bij het verhaal  betrokken, kan het weg-
duiken in het verhaal en heeft het dus creatieve
leesvrijheid. De ouder krijgt ook minder kans om
commentaar te geven. Belangrijk is wel dat de
ouder kan meeluisteren (hardop lezen van het kind)
en dat het het kind kan bevragen op woordkennis:
“Wat betekent dat woord, wat wordt ermee be-
doeld, ken je nog een ander woord daarvoor, etc.”.
Bij het voorlezen is het kind minder actief be-
trokken. Edoch: interactie tussen kind en ouder is
een van de voornaamste leerprocessen bij het
lezen, om lezen leuk te maken en te houden. 

Lees dus voor als het kind nog niet geboren is,
breng het al vroeg in aanraking met boeken, creëer
een leesrijke omgeving, maar vooral: ben betrokken
bij de lees- en taalontwikkeling. Het levert namelijk
zoveel voordelen op:

• verbale vlotheid, cognitieve ontwikkeling;;
• beter begrip van de wereld om het kind heen;
• ontwikkelen van een positieve relatie;
• ontwikkeling executieve functies (impulscontrole,

planning, zelfregulatie, creatief denken, e.d.);
• verminderde kans op lees- en leerstoornissen

(vroege screening bij eventuele belemmeringen);

• verminderen “screentime”, zitten achter een
scherm. Erik Scherder zegt hierover dat onder-
zoek heeft uitgewezen dat kinderen meer verbind-
ing maken tussen gebieden als visuele
woordvormen, taal, visuele informatieverwerking
en cognitieve controle, terwijl de kracht van deze
verbindingen juist afnam naarmate het kind méér
achter een scherm zit (noot: indien het kind in 
interactie is met een scherm met een ouder 
ernaast, leert het kind net zo veel waar het gaat
om het begrijpen van het verhaal als voor de 
woordenschat). Daarbij is bewegen en lezen een
zeer krachtige werkvorm!;

• kracht van verbinding in de toekomstige
netwerken van uw kind.

Kortom: wilt u uw kind een voorsprong geven op

het schoolse leeronderwijs, ga lezen met uw kind

vanaf dag 1 en zelf al negen maanden daarvoor.

Op zoek naar meer tips, informatie of antwoorden
op vragen over opvoeden en opgroeien? 
Kijk dan eens op https://opgroeienin046.nl/

Kom onze redactie versterken!
Ben jij het nieuwe redactielid dat ons komt versterken? Ben jij geschikt? 
Vul onderstaande test in:

Tel het aantal ja’s bij elkaar op:

• 0-3 punten: je bent (nog) niet geschikt
• 4-6 punten: je bent misschien geschikt; stuur een mail naar: info@njoybeek.nl 
• 7 -10 punten: je bent geschikt; maak vlug een afspraak en meld je aan als nieuw

redactielid!!! (stuur ook hier een mail naar: info@njoybeek.nl )

Ja Nee

01 Hou jij van tekenen, schilderen, mandala’s maken? 

02 Heb je wel eens tijd over en denk je: 
“Wat zal ik nu eens gaan doen?”

03 Heb je de KidsCool al eens gelezen en dacht: 
“Wat is dit leuk?”

04 Vind je het belangrijk om bij een club te zijn 
die regelmatig leuke dingen doet?

05 Ben je opmerkzaam en kun je goed naar 
anderen luisteren?

06 Kun je je gedachten goed op papier schrijven; 
ben je goed in verhaaltjes verzinnen?

07 Lees je graag en heb je een grote woordenschat?

08 Denk je graag in beelden, 
ben je graag bezig met kleuren?

09 Kijk je wel eens naar TIKTOK of YouTube hoe 
kinderen iets vertellen of uitleggen?

10 Vind je het leuk om complimenten te krijgen? 

Totaal aantal punten:
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Wintersport
Er liepen twee jongens op het strand met een ijsje in de hand. 
Zegt de een tegen de ander: “Er zitten mieren op je ijsje.”
Zegt de ander”: ”Laat nou maar, ze zijn op wintersport.”

Koning
Wat is het verschil tussen een koning en tussen een boer? 
De koning kan een boer laten maar de boer kan geen koning laten.
Peper en zout
Jantje zit in de trein. Tegenover Jantje zit een man. Hij pelt een 
banaan, doet er peper en zout op en gooit de banaan vervolgens uit
het raam. Vraagt Jantje: “Waarom doet u dat?” 
Zegt de man: “Ik lust geen banaan met peper en zout erop.”
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Zet de woorden op de juiste plaats 
(nl = nederlands, d =duits, fr = frans en e = engels). 

Kies uit:

nl: berg, sneeuw, piste, hallo, tot ziens, bergtop, skiën, 
remmen, glijden, afdaling, stoeltjeslift, helling, skiverhuur,
skischool, boven, kabelbaan, eet smakelijk, patat, 
poedersneeuw, proost.

d: berg, zum wohl, ski fahren, rutschen, skischule, hang,
pommes, seilbahn, auf wiedersehen, schnee, bremsen,
skiverleih, berg, tiefschnee, hallo, sessellift, spitze,
mahlzeit, abfahrt, piste, oben, zum wohl.

fr: montagne, neiger, freins, pente, sommet de la montagne,
dessus, tchin tchin, au revoir, faire du ski, descente, 
bon appétit, glisser, frites, pente de ski, location de ski, 
funiculaire, télésiège, bonjour, poudreuse, école de ski.

e: mountain, goodbye, chairlift, up, to slide, chips, 
mountaintop, descent, ski school, ski slope, funicular, 
hi, to brake, ski rental, cheers, snow, slope, powder snow,
to ski, enjoy your meal.

Tip: 

vul de woorden die je kent, waar je zeker van bent. 
De woorden die je niet kent kun je opzoeken in een 
woordenboek of gebruik Google Vertaalmachine.

Woorden welke belangrijk zijn op wintersport

Koud buiten
Jef krijgt op een koude winternacht opeens een elleboogstoot
van vrouwlief:
Zij: Jef, het is koud buiten.
Hij: Ja, en dan ?
Zij: Jef, doe niet onnozel, sta op en doe het raam dicht.
Jef is erg gehoorzaam en doet dit.
Terug in bed zegt hij: En denk je dat het nu warmer is buiten??

Moppen / Raadsels
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Ik ben niet rijk
Jantje komt voor het eerst op school. Hij is stinkend rijk. Mama zegt:
“Je mag niet zeggen dat wij rijk zijn, Jantje.”  “Oké,” zegt Jantje.
Als hij op school komt moet hij zichzelf voorstellen. 
Hij zegt: “Mijn moeder is niet rijk, mijn vader is niet rijk, onze ober is niet rijk,
onze tuinman is niet rijk, onze serveerster is niet rijk, onze zusjes en 
broertjes zijn ook niet rijk en ik zelf ook niet.”

Op vakantie in Duitsland
Meneer de Vries is met vakantie in Duitsland. Hij maakt kennis met een
Duitser en maakt een babbeltje: "Ik ben Simon de Vries en ik ben
houthakker." De Duitser verstaat hem niet en vraagt: "Was sagen Sie?"
Waarop de Vries op antwoord: "Nou, hout natuurlijk!"

Voetballen
Twee voetbalclubs staan tegenover elkaar op het veld,
maar de sterspeler van de thuisploeg is er nog niet. De
trainer zegt: “Ik weet zeker dat hij op tijd komt.” Zegt de
scheidsrechter: ”Goed, als de andere club geen
bezwaar heeft wachten we.” De gastploeg heeft er geen
bezwaar tegen en er wordt gewacht. Na tien minuten is
hij er nog niet, na 20 minuten ook niet en ook nog niet
na een half uur. Belt de trainer naar de speler: “Waar zit
je, je had hier al een uur geleden moeten zijn. Wat!, zit
je nog thuis, hoe komt dat? Hoezo het is mijn schuld!
Zegt de sterspeler: ”Je hebt zelf gezegd dat we van-
daag thuis zouden spelen!”
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NJOY

NJOY The Winter afgelast
NJOY The Winter / de activiteiten in de kerstvakantie zijn door de oplopende 
besmettingen en de lockdown helaas niet door kunnen gegaan. 
Hopelijk kunnen we volgende vakanties weer een sportief en cultureel 
programma aanbieden!

Activiteitenkalender*
26 februari t/m 6 maart Voorjaars- / carnavalsvakantie

21 en 22 april Beekse schoolsportdagen

30 april t/m 8 mei Meivakantie

Omdat NJOY The Winter is afgelast zijn we van plan om in de 
voorjaars- / carnavalsvakantie 2022 activiteiten te organiseren. 

* Onder voorbehoud, afhankelijk van de coronamaatregelen

Terugblik NJOY The Autumn
Tijdens de herfstvakantie hebben we gelukkig wel veel verschillende
sportieve en culturele activiteiten kunnen organiseren. 
Hierbij een sfeerimpressie van enkele van deze activiteiten. 

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!

DJ Workshop - De Haamen Zumba -De Haamen

Meedoen met een trainingvan HSV Cheetahs 

Freerunning @ De Haamen
Dansen bij Dancestudio FABulous


