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Beste kinderen,

Zoals jullie weten zijn er in Nederland mensen 
besmet met het coronavirus. Je kunt ziek worden 
van het coronavirus. Het is een soort griep. Het is 
niet zo erg om het te krijgen als je jong en gezond 
bent. Maar voor ouderen en mensen met een zwakke 
gezondheid kan het heel gevaarlijk zijn. Als zij ziek 
worden, moeten ze naar een speciale afdeling in het 
ziekenhuis. Als heel veel mensen tegelijkertijd ernstig 
ziek zijn, zijn er niet genoeg bedden, verpleegkundigen 
en dokters om de mensen te behandelen.

We moeten er daarom samen voor zorgen dat het 
virus zich niet zo snel verspreidt. De regering heeft 
maatregelen genomen die ons daarbij helpen. De 
scholen zijn tot en met 6 april gesloten. Alleen als 
je ouders of verzorgers belangrijk en onmisbaar werk 
hebben, mag je naar school. Bioscopen, restaurants en 
sportverenigingen zijn ook gesloten. Eigenlijk zijn alle 
plekken gesloten waar veel mensen bij elkaar komen. 
Op die plekken is de kans op besmetting het grootst. 

Het is allemaal best ingrijpend wat er gebeurt, ook 
voor jullie. Ik snap dat heel goed. Je kunt nu niet 
naar school, maar de juffen en meesters verzinnen 
vast leuke en leerzame opdrachten die je thuis kunt 
maken. 

Thuis kun je ook leuke en lieve dingen doen. Je kunt 
bijvoorbeeld een kaartje sturen naar een familielid 
dat je nu niet kunt bezoeken. Of je kunt een boek 
lezen. Of bijvoorbeeld iets schrijven over wat je ziet 
en meemaakt in deze bijzondere tijd. Als het goed 
weer is, kun je wel buitenspelen. Maar vraag voor de 
zekerheid even aan je ouder(s) of verzorger(s) of dat 
mag.

Bedankt dat je deze brief wilt lezen! Laat deze brief 
aan zoveel mogelijk kinderen en volwassenen lezen. 
Als we ons allemaal aan de regels houden, dan helpt 
dat enorm. Ik reken op jullie hulp!

Burgemeester Ahmed Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb
FOTO: GEMEENTE ROTTERDAM / MARC NOLTE

‘Als we ons allemaal aan de 
regels houden, dan helpt dat 

enorm. Ik reken op jullie hulp!’
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ANTWOORD (ÉÉN WOORD):

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@JONG010.NL. ALLEEN DE 
WINNAAR KRIJGT BERICHT.

PUZZELCORNER.NL

BANAAN
BIETEN
BLOEMKOOL
CITROEN
ERWTEN
FRUIT
GROENTE
KERSEN
KIWI
MANGO
MELOEN

PAPRIKA
PEER
PETERSELIE
PREI
SINAASAPPEL
SPERZIEBONEN
TAUGÉ
UIEN
WITLOF
ZUURKOOL

HET ANTWOORD VAN DE
WOORDZOEKER VAN FEBRUARI 

IS: IN JE EIGEN BUURT. 
DE WINNAAR IS NOA (10).

GEFELICITEERD! 

Wie heeft het altijd 
koud?

Senna (9)

Wat is de 
lievelingsvis van 
een piraat?

Yigit (11)

Waarom neemt een oen een liniaal 
mee naar bed?

Sabir (12)

Justin Bibber.

Een zwaardvis.

Om te meten hoe lang hij slaapt.

MAART 2020

Jantje zit in de klas. Hij vraagt: 
‘Mag ik naar de wc?’ De juf zegt: 
‘Nee Jantje!’ Daarna vraagt de juf 
aan de klas: ‘Waar ligt de Noordzee?’ 
Jantje zegt: ‘Onder mijn stoel.’

Tobias (10)

Een man heeft zijn been gebroken. 
Zijn been moet in het gips. De zuster 
vraagt: ‘Welke kleur gips wilt u 
meneer?’ De man antwoordt: 
‘Doe maar gebroken wit.’

Jay (11)

HEB JIJ EEN TIP
VOOR JONG010?

REDACTIE@JONG010.NL

Kun jij ze allemaal vinden?
Vul hier het aantal in:

Zoek de schone handen 
in de kinderkrant!

Een boer zegt tegen een boerin: ‘Je ziet 
er goed uit op die klompen.’ De boerin 
zegt: ‘Bedankt voor het klompliment!’

Feline (12)
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Roshan en Toeshant bestrooien 
elkaar met gekleurd poeder.

DELFSHAVEN – De leerlingen van basisschool Shri 
Saraswatie vierden op dinsdag 10 maart Holi. De leerlingen 
kleedden zich feestelijk aan en bestrooiden elkaar met 
gekleurd poeder. TEKST: SUZANNE HUIG 

‘Holi komt uit India. Het is een hindoestaans 
feest. Mensen vieren met het feest het begin 
van de lente en het begin van het hindoestaanse 
nieuwe jaar. Iedereen is welkom tijdens het feest’, 
zegt Aesa (10). 

Gekleurd poeder
‘Mensen gaan de straat op om elkaar te bestrooien met 
gekleurd poeder. De kleuren staan voor de lente en de 
bloemen die bij de lente horen’, zegt Sharmila (11). 
‘De gekleurde poeder staat ook voor gelijkheid. Iedereen 
is bedekt met poeder. Je ziet daardoor niet meer hoe 
oud iemand bijvoorbeeld is of waar iemand vandaan komt. 
Iedereen is gelijk’, zegt Shruti (10). 

Feestelijke kleding
Toeshant (12): ‘De meeste mensen dragen 
feestelijke kleding tijdens het feest.’ 
‘Meisjes dragen meestal een gekleurde 
jurk of een gekleurde wikkeldoek’, zegt 
Sharmila. Roshan (10): ‘Jongens dragen 
meestal een lang overhemd en een nette 
broek. Het overhemd is meestal versierd 
met kralen en glitters. Sommige mensen 
dragen op deze speciale dag een stip op 
hun voorhoofd. De stip is een geluksteken.’

Een nieuw begin
‘Holi is voor mij een belangrijk feest. 
We vieren met Holi ook dat het goede 
het kwade altijd overwint. Dat betekent 
dat we tijdens Holi een nieuwe start 
maken. We leggen ruzies bij en laten onze 
fouten achter ons. Ik voel me daardoor 
blij’, zegt Toeshant.

Aesa, Shruti, Toeshant, Roshan en Sharmila hebben 
zich mooi aangekleed voor Holi. FOTO’S: PETER SNATERSE
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FEIJENOORD – Daimy: ‘Ik had iedere week ruzie 
met leerlingen en leerkrachten op school. Ik kon mijn 
gevoelens tijdens een ruzie niet onder controle houden. 
Ik schreeuwde, schold mensen uit en gebruikte soms 
geweld. Ik maakte de meeste situaties daardoor erger.’ 
TEKST: SUZANNE HUIG / FOTO’S: PETER SNATERSE

‘De ruzies ontstonden meestal doordat ik boos werd. 
Ik werd bijvoorbeeld boos als iemand over mij praatte 
of mij kwetste. Ik werd ook boos als er iets gebeurde 
dat ik niet eerlijk of niet fijn vond. Ik kon dan niet 
rustig blijven. Ik reageerde vanuit mijn boze gevoel. 
Ik veroorzaakte met mijn reactie vaak meer problemen. 
Dat maakte mij nog bozer en verdrietig’, vertelt Daimy. 

Vriendelijk en duidelijk reageren 
‘Ik heb bij de cursus geleerd om anders te reageren. 
Ik reageer nu door vriendelijk en duidelijk te zeggen 
dat ik iets vervelend vind. Ik leg de ander uit wat ik 
vervelend vind en wat mij boos maakt. De ander merkt 
daardoor dat hij of zij rekening met mij moet houden. 
Ik loop weg bij een situatie als ik merk dat iemand geen 
rekening met mij wil houden. Ik voorkom daardoor dat ik 
alsnog boos word’, legt Daimy uit.

ROTTERDAM – Iedereen is weleens 
dwars of boos. Het kan vervelende 
gevolgen hebben als je een lange tijd vaak 
dwars of boos bent. Sommige kinderen 
hebben bijvoorbeeld dagelijks ruzie of 
krijgen vaak straf. TEKST: SUZANNE HUIG

Training ‘Alles Kidzzz’
‘Alles Kidzzz’ is een groepstraining van 8 
bijeenkomsten. De deelnemers leren anders 
te reageren op wat er om hen heen gebeurt. 
Ze leren eerst na te denken voordat ze 
ergens op reageren. Ze leren met hun 
gevoelens om te gaan en zelf rustiger te 
worden. Daimy (10) volgde de training.

De cursus is gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.indigowest.nl of 
mail naar preventie@indigorijnmond.nl

Er zijn verschillende redenen waarom 
iemand boos of dwars is. Sommige 
kinderen kunnen hun boosheid bijvoorbeeld 
niet goed beheersen. Andere kinderen 
gedragen zich boos of dwars omdat ze 
een negatief beeld over zichzelf hebben.

Stop, denk, doe
Daimy: ‘Ik heb 
tijdens de training 
ook geleerd om niet 
gelijk te reageren 
op iets dat mij boos 
maakt. Ik heb geleerd 
om een stoplicht in 
gedachten te nemen 
voordat ik iets zeg. 
De kleur rood van 
het stoplicht staat 
voor ‘stop’. De 
kleur oranje van het 
stoplicht staat voor 
‘denk’. De kleur groen 
van het stoplicht 
staat voor ‘doe’. 
Ik stop mezelf even 
voordat ik reageer. 
Ik bedenk dan hoe 
ik het beste kan 
reageren. Ik reageer 
daarna. Ik kom minder 
in de problemen 
doordat ik nu nadenk 
voordat ik reageer. 
Ik heb bijna nooit 
meer ruzie en vecht 
nooit meer.’
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Fonds Kind en Handicap helpt kinderen 
en jongeren met een handicap of 
chronische ziekte. 

Een handicap is een beperking waardoor 
je sommige dingen niet zo goed kunt. 

Een chronische ziekte is een ziekte 
die minimaal 3 maanden duurt, steeds 
terugkomt of niet genezen kan worden. 

De organisatie geeft 
bijvoorbeeld geld om 
onderzoek te doen, 
voorlichting te geven of 
hulpmiddelen te kopen. 

OVERBELAST
Te zwaar belast. Meer dan dat het aankan. 

REVALIDATIE
Herstellen na een ziekte of 
operatie. Dingen opnieuw leren 
na een operatie of ongeluk.

STELLING VAN EEN MOLEN 
Een ombouw rondom een molen om 
de molen te bedienen.

Blijvend beschadigd
‘Mijn hersenen zijn blijvend beschadigd. Ze kunnen niet meer worden 
zoals voor het ongeluk. De beschadiging zorgt ervoor dat mijn 
hersenen niet goed kunnen werken als er veel om mij heen gebeurt. 
Bijvoorbeeld als er veel mensen tegelijkertijd praten of als iemand 
heel snel praat. Ik hoor dan wel dat er wordt gepraat, maar ik snap 
niet wat er wordt gezegd. Mijn hersenen raken dan overbelast. Ik kan 
dan ineens heel boos of verdrietig worden. Ik zoek dan even een plekje 
op zodat mijn hersenen tot rust kunnen komen’, legt Senn uit.

NOORD – Senn (12) heeft niet-
aangeboren hersenletsel (NAH). 
‘Ik ben gezond geboren. Ik heb 
een hersenbeschadiging doordat 
ik in september 2016 een ongeluk 
heb gehad. Ik heb toen een klap 
gekregen van een molenwiek. Mijn 
hersenen zijn beschadigd na het 
ongeluk’, vertelt Senn. 
TEKST EN FOTO’S: SUZANNE HUIG 

‘Ik speelde op zaterdag 10 
september met mijn broertje buiten. 
Het was die dag jaarmarkt en Open 
Monumentendag. Mijn broertje en ik 
gingen daarom naar molen De Arend 
in Zuidland’, vertelt Senn. 

Senn: ‘Ik rust hier op 
school soms even uit.’

Een lijn met vlaggen 
Senn: ‘Mijn broertje en ik gingen de molen in. 
Er was niemand beneden. We riepen of we naar 
boven mochten komen. De molenaar was boven. 
We vroegen aan de molenaar of we de stelling op 
mochten. Een gedeelte was afgezet met een lijn met 
gekleurde vlaggen. De lijn met vlaggen geeft aan dat 
je daar niet mag komen. Je kunt dan geraakt worden 
door de wieken van de molen. Ik keek niet om me 
heen. Ik liep zonder dat ik het in de gaten had onder 
de lijn met vlaggen door. Ze denken dat ik op mijn 
telefoon keek, omdat ik waarschijnlijk Pokémon Go 
speelde.’

Geraakt door de wieken
‘Ik werd geraakt door de wieken van de molen. 
Ik werd tegen het hek van de molen geslagen. 
Ik viel daarna op de grond en was buiten 
bewustzijn. Ik had een grote hoofdwond. Mijn 
broertje is hulp gaan halen. Hij vertelde aan de 
molenaar dat ik geraakt was door de wieken. 
Hij is daarna snel naar mijn ouders gerend. 
Mensen die ook op de molen waren, hebben 112 
gebeld. Ik ben met een traumahelikopter naar 
het ziekenhuis gebracht’, vertelt Senn. 

Dingen opnieuw leren 
‘Mijn hersenen zijn beschadigd door de harde 
klap van de molen. Ik heb bijna een maand 
in coma gelegen. Ik was daardoor erg in de 
war toen ik in het ziekenhuis wakker werd. 
Ik kon bijvoorbeeld niet meer goed nadenken 
en praten. Ik moest heel veel opnieuw 
leren. Ik heb een maand in het ziekenhuis 
gelegen. Ik heb daarna een half jaar in een 
revalidatiecentrum gelegen. Ik heb daar 
geleerd om weer goed te praten, te eten en 
te lopen. Ik vond het heel vermoeiend om 
dingen opnieuw te leren. Ik dacht steeds: ik 
kon dit al en nu niet meer. Ik kon voor het 
ongeluk bijvoorbeeld goed steppen en skaten. 
Ik heb meer dan een jaar moeten oefenen 
totdat ik dat weer kon.’

Rustig aan 
‘Ik voel me anders dan voor het ongeluk. Ik kon voor het ongeluk goed 
tegen drukte en lawaai. Ik moet nu rustig doen voor mijn hersenen. 
Ik ben na mijn revalidatie naar de speciaal onderwijsschool Recon 
openluchtschool gegaan. Dat is een school voor kinderen die ziek 
zijn of een beperking hebben. Ik vind het een heel fijne school omdat 
iedereen rekening met elkaar houdt. Het is op deze school veel 
rustiger dan op andere basisscholen. Dat is goed voor mij’, zegt Senn.
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FEIJENOORD – De Rotterdamse 
haven is één van de grootste havens 
ter wereld. Met het project Port 
Rangers kunnen basisschoolleerlingen 
van alles leren over de haven. Groep 
5/6 van basisschool De Nieuwe Haven 
Noordereiland kreeg op 14 februari 
een gastles van Corine van de Dienst 
Centraal Milieubeheer Rijnmond 
(DCMR). TEKST: SUZANNE HUIG

‘Schepen en bedrijven in de 
Rotterdamse haven kunnen de lucht, 
grond en het water vervuilen. De DCMR 
houdt in de gaten of er gevaarlijke 
stoffen in de lucht, bodem of het water 
komen’, vertelt Corine. 

Helpende neuzen
‘De DCMR heeft in Rotterdam 
elektronische neuzen geplaatst. Dat zijn 
apparaatjes die meten welke stofjes 
er in de lucht, bodem of het water 
zitten’, zegt Fatima (8). Corine: ‘Op de 
meldkamer gaat er een lampje branden 
als zo’n apparaatje een onveilige stof 
meet. We gaan dan naar de plek van de 
elektronische neus om te onderzoeken 
waar het stofje vandaan komt.’ Nafi (9): 
‘De apparaatjes zorgen ervoor dat de 
DCMR veel plekken tegelijkertijd in de 
gaten kan houden.’

De leerlingen kijken of ze geurtjes 
kunnen herkennen door eraan te ruiken. 

Zehra, Alina (9), Nafi, Ferry, Hamza, Fatima en 
Amna met Corina. FOTO’S: ARJEN JAN STADA

Schone en gezonde omgeving
‘De DCMR heeft regels gemaakt waaraan 
bedrijven en schepen zich moeten houden. 
De DCMR controleert of bedrijven en schepen 
zich ook aan die regels houden’, zegt Zehra (10).
‘Als ze zich niet aan de regels houden, krijgen 
ze een waarschuwing. Als ze zich daarna nog 
niet aan de regels houden, krijgen ze een 
bekeuring’, legt Amna (9) uit. 

GENERATION 
DISCOVER                         

De meldkamer bellen 
‘Bewoners uit Rotterdam kunnen de meldkamer van de DCMR 
bellen als ze bijvoorbeeld geluidsoverlast of stankoverlast 
hebben’, vertelt Ferry (9). ‘Medewerkers van de DCMR gaan 
dan naar de plek waar de melding vandaan komt. 
Ze onderzoeken waar de overlast door wordt veroorzaakt. 
Er kan bijvoorbeeld een lekkage zijn op een schip’, zegt 
Corine. Hamza (9): ‘Ik zou later bij de DCMR willen werken. 
Het lijkt mij spannend om te onderzoeken waar een geluid of 
geur vandaan komt.’

ml = milliliter



Sahil: ‘Ik heb in games en op sociale media vrienden die ik 
niet in het echt ken. Hoe weet ik of dit echte vrienden zijn? 
Hoe weet je wie je vrienden zijn?’

DIT ARTIKEL IS GEMAAKT 
IN SAMENWERKING MET 

Marieke beantwoordt ingestuurde 
brieven. FOTO: PETER SNATERSE
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ROTTERDAM – Marieke van het Centrum voor Jeugd en Gezin reageert iedere 
maand in Jong010 op een vraag of probleem van een leerling of klas. 
Ze beantwoordt deze maand de vraag van Sahil (12). TEKST: SUZANNE HUIG

Heb jij een vraag aan Marieke of 
zit je ergens mee? Stuur een 
mail naar REDACTIE@JONG010.NL 
of stuur een brief naar Jong010, 
Overschieseweg 10G, 
3044 EE Rotterdam.

Hoi Sahil, 

Ik kan me voorstellen dat het leuk is om online contact te 
hebben met andere mensen. Maar er zijn ook risico’s aan 
verbonden. Ik vind het heel goed van je dat je hierover nadenkt. 

Zich anders voordoen 
Je kunt nooit echt weten of de vrienden die je online maakt 
echte vrienden zijn. De persoon met wie je praat, kan zich 
anders voordoen dan dat hij of zij werkelijk is. Hij of zij kan 
zelfs een foto van iemand anders als profielfoto gebruiken. Het 
kan dus zijn dat je denkt dat je gezellig met een vriend aan het 
praten bent, terwijl je in werkelijkheid praat met iemand met 
slechte bedoelingen. Het is verstandig om dat te onthouden. 
Deel niet zomaar je grootste geheimen.

Voorzichtig met beelden 
Wees voorzichtig met foto’s die je stuurt of het gebruiken 
van een webcam. De foto’s en beelden kan de ander op zijn 
computer opslaan en op internet plaatsen. Op die manier kan er 
iets van jou op internet komen te staan terwijl je dat niet wilt. 

Echte vrienden 
Echte vrienden staan altijd voor je klaar. Ze zijn er niet alleen 
als het goed met je gaat. Ze zijn er ook voor je als je je 
minder fijn voelt of als je ergens mee zit. Vrienden zijn altijd 
bereid om naar je te luisteren. Je voelt je fijn bij je vrienden. 
Je kunt je vrienden vertrouwen.

Groetjes, 
Marieke 

ILLUSTRATIE:
COPAL EN CONSORTEN

De leerlingen in de grote zaal van het theater.

De leerlingen schrijven hun ideeën voor 
de opening van het nieuwe theater op.

De leerlingen maken zichzelf 
op in de kleedkamer. 
FOTO’S: PETER SNATERSE

CHARLOIS – Basisschoolleerlingen 
die eisvrij hebben, bezoeken bedrijven 
en organisaties. Leerlingen uit groep 
7a van Sterrenschool de Globetrotter 
bezochten op 18 februari Theater 
Zuidplein. TEKST: SUZANNE HUIG 

De leerlingen bekijken de kleine zaal 
en de grote zaal van het theater. ‘De 
grote zaal heeft een verhoogd podium. 
In de kleine zaal staan de artiesten 
gewoon op de vloer. De artiesten 
staan in de kleine zaal daardoor 
dichter bij het publiek’, zegt Anis (11). 

Basisschoolleerlingen kunnen eisvrij krijgen 
onder en na schooltijd. Eisvrij doet namelijk 
ook buitenschoolse opvang. Lijkt het jouw 
school leuk om leerlingen eisvrij te geven? 
Kijk op WWW.EISVRIJ.NL voor meer informatie.  

Eisvrij is onderdeel van Humankind. 

Welkom voelen 
Thijs: ‘Theater Zuidplein verhuist in juni naar een nieuw gebouw. 
Jullie mogen bedenken hoe we het nieuwe theater feestelijk 
kunnen openen.’ Imrane (10): ‘Ik vind dat er tijdens de opening 
hapjes en drankjes moeten zijn. Hapjes en drankjes zorgen 
ervoor dat mensen zich welkom voelen.’

Kleine voorstelling en workshops 
Shaqiel (12): ‘Ik vind dat een paar artiesten een kleine 
voorstelling moeten geven. Mensen kunnen dan ervaren hoe het 
is om naar een voorstelling te kijken.’ Yusuf (11): ‘Ik vind dat 
er tijdens de opening theaterworkshops gegeven moeten worden. 
Ik denk dat mensen het theater leuker vinden als ze er meer 
over leren.’

Geluid en belichting 
‘In het theater werken veel technische mensen. 
Zij regelen het geluid en de belichting tijdens een 
voorstelling’, vertelt Thijs van Theater Zuidplein. 
Yassine (11): ‘De technische mensen kunnen er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat een lamp een persoon 
volgt als hij beweegt. De persoon blijft daardoor 
heel de tijd goed te zien voor het publiek.’

Opmaken bij speciale lampen 
De leerlingen bekijken een kleedkamer. Er hangt 
een spiegel met speciale lampen. ‘De lampen 
zorgen ervoor dat je jezelf heel erg goed kunt 
zien’, zegt Thijs. Rayan (10): ‘De acteurs kunnen 
zichzelf goed opmaken bij de speciale lampen. 
Make-up zorgt ervoor dat de acteurs bijvoorbeeld 
geen gele of glimmende huid hebben als ze op het 
podium staan.’
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Destiny krabt de 
hoeven van Lieke uit.

Jesse verzorgt de 
cavia’s en konijnen.

IJSSELMONDE – Dieren voeren en stallen en hokken uitmesten. 
Buurtkinderen volgden van 24 februari tot en met 28 februari de cursus 
Hulpdierverzorger op kinderboerderij De Kooi. Ze leerden de dieren op 
de kinderboerderij verzorgen. TEKST: SUZANNE HUIG 

‘Alle dieren op de kinderboerderij krijgen ’s ochtends en ’s middags 
eten en drinken’, vertelt Malisha (9). ‘De stallen van de grote dieren, 
zoals de paarden, worden iedere dag schoongemaakt. De hokken van 
de kleine dieren worden 1 of 2 keer per week schoongemaakt. Zoals de 
kippenhokken en de hokken van de cavia’s en konijnen’, zegt Marit (11). 

Kippen voeren
Malisha, Marit, Laura (8), 
Joanne (11) en Jasmijn (8)
verzorgen de kippen. 
‘In ieder kippenhok zitten 
ongeveer 5 kippen. We 
zetten in ieder hok een 
bakje met water. En we 
strooien in ieder hok 1 
blikje gemengd graan’, zegt 
Malisha. ‘Kippen hebben 
geen tanden. Ze pikken het 
graan op met hun snavel’, 
zegt Jasmijn. 

Paarden verzorgen 
Marisol (8), Destiny (9) en Jahmaisa (10) 
verzorgen de paarden. ‘We halen met 
een riek, schep en bezem alle mest uit de 
stallen. We scheppen de mest in een kruiwagen 
en brengen het naar de mesthoop’, zegt Marisol. 
‘We leggen stro in de schone stal’, zegt Destiny. 
Jahmaisa geeft de paarden eten en drinken. 
‘Ieder paard krijgt een halve kilo brokken, 
5 plakken hooi en een bak water’, zegt Jahmaisa.

Konijnen en cavia’s
Jesse (9) maakt de hokken van de 
konijnen en cavia’s schoon. Hij pakt 
een kruiwagen en een kleine borstel. 
‘Ik veeg de hokken schoon met de 
borstel. Konijnen en cavia’s poepen 
graag in de hoeken van hun hok. Ik 
maak de hoeken daarom extra goed 
schoon’, zegt Jesse. Hij legt eerst 
een laagje zaagsel in de schone 
hokken. Hij legt daarna 
een laagje stro op 
het zaagsel. 
Jesse: ‘De konijnen 
en cavia’s hebben 
weer een warm en 
schoon hok.’

Eieren pakken en uitmesten
Joanne haalt de eieren uit de 
kippenhokken. ‘Je kunt aan de 
oorlellen van een kip zien welke 
kleur eieren een kip legt. Een kip 
met witte oorlellen legt witte 
eieren. Een kip met rode oorlellen 
legt bruine eieren’, vertelt 
Joanne. De andere meiden maken 
de kippenhokken schoon. ‘We 
scheppen het mest uit de hokken. 
We vegen de hokken goed schoon 
en leggen er daarna weer stro in’, 
zegt Laura.

Haan, hen en kuiken
‘Het jong van kippen noem je 
een kuiken. Een mannetje noem 
je een haan. Een vrouwtje 
noem je een hen. Een haan 
is vaak mooier dan een hen’, 
zegt Marit. ‘Een hen mag 
niet opvallen voor roofvogels 
als ze op haar eieren broedt. 
Roofvogels eten haar eieren 
of jongen anders op. Een hen 
heeft daarom een schutkleur 
en is dus minder mooi’, vertelt 
dierverzorgster Ingrid. 

Paard Lieke poetsen 
Marisol en Destiny poetsen paard 
Lieke. ‘Ik borstel Lieke eerst met 
2 harde borstels om het vuil los 
te maken. Ik veeg daarna met 
een zachte borstel het vuil en de 
losse haren van Lieke af. Lieke 
haar hoofd en benen mogen alleen 
met de zachte borstel worden 

gepoetst’, vertelt Marisol. Destiny 
krabt de hoeven van Lieke uit. ‘Het 
is voor Lieke niet fijn als er veel vuil 
in haar hoefijzers zit. Je moet de 
hoefijzers daarom schoonmaken. Je 
gebruikt daarvoor een hoevenkrabber’, 
legt Destiny uit. 

De meiden voeren de kippen. 
FOTO’S: PETER SNATERSE
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Wil jij ook op een sport? Op atletiek of een andere sport? 
Kijk dan met je ouder(s), verzorger(s) of leerkracht op

Of vraag of er bij jou op school een contactpersoon is van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam.

NOORD – Abenezer (11) 
en Leule (9) zitten op 
atletiek bij Rotterdam 
Atletiek. Ze geven tips 
voor het rennen van 
lange afstanden, zoals 
de 1 kilometer en de 
2,5 kilometer van de 
NN Kids Runs. 
TEKST: ANGELIQUE VAN TILBURG 
FOTO’S: PETER SNATERSE

Leule: ‘Je voorkomt steken in je 
zij door goed te ademen. Adem rustig in 
door je neus.’ Abenezer: ‘Adem rustig uit 
door je mond. Ren wat rustiger en let op 
je ademhaling als je tijdens het rennen 

steken in je zij krijgt.’

Leule: ‘Je warmt jezelf op 
voordat je gaat rennen. Je kunt op je 
plek stappen en springen. Je kunt ook 

rekken en strekken. Vergeet je armen en 
handen niet mee te bewegen, 

die zijn ook belangrijk.’

Abenezer: ‘Je balt je 
handen tot losse vuistjes. 
Je houdt je armen langs je 

lichaam. Je beweegt je armen 
en vuistjes rustig langs je 

lichaam heen en weer 
tijdens het rennen.’

Leule: ‘Je kunt een lange 
afstand het best rennen met passen 
die je prettig vindt. Je kunt tijdens 
het rennen van een lange afstand 

het best snel achter elkaar 
kleine passen zetten.’

Abenezer: 
‘Kijk tijdens een 
hardloopwedstrijd 
vooruit. Je gaat 
langzamer als je 

achterom kijkt. Je kan 
dan worden ingehaald.’ 

Leule: ‘Je rent de 
wedstrijd voor jezelf. 

Je hoeft dus niet 
op anderen 
te letten.’

CIRCUIT
Een rondlopend parcours.

OVERSCHIE – Jaylen (10) zit sinds 2 jaar op 
motorrijden. ‘Je moet bij motorrijden zo snel 
mogelijk een bepaald aantal rondjes rijden op een 
circuit. Ik vind het heel leuk om hard te rijden 
met mijn motor. Ik ben blij en trots als ik hard 
rijd. Het is mijn droom om de beste motorrijder 
van de wereld te worden’, zegt Jaylen. 
TEKST EN FOTO’S: SUZANNE HUIG 

‘Ik rijd op een minibike. Een minibike is een kleine 
motorfiets. Ik kan 85 kilometer per uur rijden met 
mijn minibike’, vertelt Jaylen. 

Les van een topcoureur
Jaylen: ‘Scott Deroue is een Nederlandse 
motorcoureur. Hij is in 2019 tweede geworden op 
het wereldkampioenschap. Hij is mijn trainer. Ik 
train 2 keer per week met hem. Hij geeft mij tips 
om beter te worden.’

Een lijn uitzetten 
‘Ik heb van Scott geleerd om een lijn uit te 
zetten voordat ik ga rijden. Dat betekent dat ik in 
gedachten een lijn trek over het parcours. Die lijn 
is de manier waarop ik het parcours het best kan 
rijden. Ik volg die denkbeeldige lijn als ik rijd. Ik 

rijd op de rechte stukken aan de 
buitenkant van de baan. Ik draai 
daardoor zo scherp mogelijk de 
bochten in’, legt Jaylen uit.

Wedstrijden rijden 
‘Ik rijd ongeveer 10 wedstrijden 
per jaar. Ik ben nu tweede van 
Nederland in mijn categorie. 
Ik rijd voordat de wedstrijd 
begint een rondje over de baan. 
Ik onthoud dan de route die 
ik moet rijden. Ik kan harder 
rijden tijdens de wedstrijd 
als ik weet welke bochten er 
komen. Ik ga heel hard door 
de bochten. Ik rem net voor 
de bocht af. Ik ga schuin door 
de bochten heen. Mijn knieën 
raken dan bijna de grond. Ik 
geef na de bocht gelijk weer 
gas’, vertelt Jaylen. 

‘Ik ben trots op 
al mijn prijzen’, 
zegt Jaylen.

Jaylen.
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ROTTERDAM – Gebruik jij sociale media? Zo ja, 
hoe ga jij daarmee om? En heb jij vrienden online? 
Veel kinderen zitten op sociale media. Bijvoorbeeld 
op Snapchat, TikTok of Instagram. Op sociale 
media kun je berichten, foto’s en video’s delen. 
Anderen kunnen daarop reageren. Het is belangrijk 
om goed na te denken over wat je wel en niet 
deelt op sociale media. TEKST EN FOTO’S: SUZANNE HUIG 

Mouad (11)

Melike (12)

Mustafa (9)

Soulaina (10)

Naoual (12)

Gebruik jij sociale 
media? Zo ja, hoe 
ga jij daarmee om?

Gebruik jij sociale media? 
Zo ja, hoe ga jij daarmee om?

‘Ik gebruik 
Snapchat. Ik 

deel daar foto’s 
en filmpjes met 

vrienden. Ik word op 
Snapchat gevolgd 
door mensen die 
ik persoonlijk ken. 
Ik krijg soms een 
volgverzoek van 
iemand die ik niet 
ken. Ik accepteer 

zo’n verzoek nooit. 
Ik wil niet dat 

onbekenden foto’s 
of filmpjes van 

mij kunnen 
zien.’

‘Ik zit op Instagram, 
Snapchat en TikTok. Ik 
krijg weleens berichtjes 

van mensen die ik niet ken. 
Ik negeer en blokkeer die 
mensen. Ik praat online 

alleen met mensen waarmee 
ik in het echt 
ook praat.’

‘Ik speel spelletjes online. 
In die spelletjes speel ik met kinderen van 

over heel de wereld. Ik heb die kinderen nog nooit in het 
echt gezien. Ik ben niet met hen bevriend. Ik kan niet 

bevriend met iemand zijn als ik die persoon nog 
nooit heb gezien. Ik vertel aan hen alleen mijn 

bijnaam, niet mijn echte naam.’

‘Ik heb TikTok. Ik deel op TikTok 
muziekvideo’s. Ik ben in de app alleen 
bevriend met mensen waarmee ik in het 

echt ook bevriend ben. Ik vind het gevaarlijk 
om online vrienden te maken. Iemand kan 
dan bijvoorbeeld mijn video’s gebruiken of 

verspreiden terwijl ik dat niet wil.’

‘Ik speel spelletjes 
online. Ik leer in die 

spelletjes veel kinderen 
kennen. Ik vraag altijd hoe 

ze heten en hoe oud ze zijn. 
Ik kan die kinderen horen via 
mijn computer. Ik blokkeer ze 
als ik denk dat ze tegen mij 
liegen. De meeste kinderen 

zijn heel aardig. Ik praat met 
hen en speel spelletjes 
met hen. Ze zijn mijn 

vrienden online.’

HET ANTWOORD VAN DE 
PUZZEL VAN FEBRUARI 

IS: CAMOUFLEREN. 
DE WINNAAR IS 

FILLE (7).
GEFELICITEERD!

Wil je nog meer puzzelen? 
Kijk dan eens op 

PUZZELCORNER.NL 
voor meer leuke puzzels!

Op welk deel van 
het lichaam dragen 
sommige mensen 
tijdens Holi een 
stip? PAGINA 3 

Voor welke kleur 
staat ‘stop’ in een 
stoplicht? PAGINA 4

Hoe heet de 
groepstraining waarin 
deelnemers leren 
anders te reageren 
op wat er om hen 
heen gebeurt? PAGINA 4

Hoe noem je het 
herstellen na een 
ziekte of operatie? 
PAGINA 5

Wat voor een soort 
‘neuzen’ heeft 
DCMR in Rotterdam 
geplaatst? PAGINA 6

Welk theater 
verhuist in juni naar 
een nieuw gebouw? 
PAGINA 7

Wat maak je 
schoon met een 
hoevenkrabber? 
PAGINA 8

Wat is een 
ander woord voor 
‘een rondlopend 
parcours’? PAGINA 9

Wat maken Fabian 
en Jules? PAGINA 11

Hoe noem je 
kinderen die de 
politie helpen om 
de buurt netjes en 
veilig te maken? 
PAGINA 12

Welke basisschool 
bezocht wijkagent 
Bart op 10 
februari? PAGINA 12
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ROTTERDAM – In eten en drinken zitten 
verschillende stoffen die goed voor je zijn. Deze 
stoffen helpen je om te groeien, om gezond te 
blijven of om energie te krijgen. In groente en fruit 
zitten veel vitamines. Vitamines zorgen ervoor dat 
je lichaam goed werkt en minder snel ziek wordt. 
In groente en fruit zitten ook veel voedingsvezels. 
Die zorgen ervoor dat je goed naar de wc kunt. 
Het is voor je lichaam goed om iedere dag 200 
gram groente en 2 stuks fruit te eten. Fabian (11) 
en Jules (9) maken spaghetti van courgette met 
tomatensaus en sla. TEKST EN FOTO’S: SUZANNE HUIG 

Spaghetti van 
courgette met 
tomatensaus en sla.

Fabian: ‘We doen 
de gesneden 
tomaten 
en stukjes 
bleekselderij in 
een pan. We 
doen er een potje 
tomatenpuree en 
wat peper bij. 
We roeren en 
laten het koken 
totdat het 
een sausje 
wordt.’

Fabian: 
‘We maken 
tomatensaus 
van tomaten, 
tomatenpuree, 
bleekselderij en 
peper.’ Jules: 
‘Ik was eerst 
de tomaten. 
We snijden de 
tomaten daarna 
in kleine 
stukjes.’

Jules: ‘Ik 
snijd de 
bleekselderij 
in kleine 
stukjes. De 
bleekselderij 
geeft extra 
smaak aan 
de saus.’

Jules: ‘We 
gieten de 
spaghetti 
voorzichtig 
af.’

Fabian: ‘We 
mengen de 
saus en de 
spaghetti 
door elkaar 
op een 
bord.’ ‘We 
doen er wat 
sla bij. Ons 
gerecht is 
klaar’, zegt 
Jules. 

‘We zetten een 
pan met 1 liter 
water op de één 
na hoogste stand 
van de kookplaat. 
We doen de 
spaghetti van 
courgette in de 
pan als het water 
kookt. We koken 
de spaghetti 2 
minuten’, zegt 
Fabian.

CENTRUM – De leerlingen van groep 6a van de Nieuwe Park 
Rozenburgschool bezochten op 4 maart De Doelen. De leerlingen 
ontdekten wat een orkest is door een Virtual Reality bril 
(VR-bril) en een bezoek aan een repetitie van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. TEKST: SUZANNE HUIG 

‘Een orkest is een groep muzikanten die samen muziek maakt. 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is een symfonieorkest. 
Een symfonieorkest is een orkest dat klassieke muziek maakt’, 
zegt Sterre (9). Amie (10): ‘Het orkest bestaat uit ongeveer 100 
muzikanten.’ Malak (11): ‘Ik vind het bijzonder dat zoveel mensen 
samen muziek kunnen maken. Ze moeten allemaal heel goed 
luisteren naar elkaars muziek.’

Repetitie van het orkest
De leerlingen luisteren en kijken naar 
de repetitie van het orkest in de Grote 
Zaal van De Doelen. Tijs (10): ‘In het 
orkest worden verschillende instrumenten 
bespeeld. Bijvoorbeeld een viool, harp, 
trombone, trompet, cello, klarinet en 
harp.’ ‘De dirigent is de leider van het 
orkest. Hij weet precies welk instrument 
wat moet spelen. Hij geeft aan hoe 
snel en hoe hard de muzikanten moeten 
spelen’, vertelt Annelies (9). Kato (9): 
‘Ik vind dat het orkest heel mooie muziek 
maakt. Het muziekstuk is heel wisselend. 
Soms klinkt het hard en snel. En soms 
klinkt het zacht en langzaam.’ 

Door een speciale bril kijken
De leerlingen krijgen na het bekijken 
van de repetitie om de beurt een 
VR-bril op. ‘Het lijkt alsof je 
midden tussen het orkest staat 
als je de bril op hebt. We kunnen 
de instrumenten nu van dichtbij 
zien’, zegt Ilmas (9). Kato: ‘Ik zie 
sommige muzikanten meebewegen 
op de muziek.’ Amie: ‘Alle 
slaginstrumenten staan achteraan op 
het podium.’ Tijs: ‘Slaginstrumenten 
zijn instrumenten waarmee je muziek 
maakt door erop te slaan. Ze klinken 
te hard als ze vooraan op het 
podium staan.’ 

KINDERMUZIEKWEEK 
Lijkt het jou leuk om meer te weten te komen over 
muziek? Of lijkt het je leuk om zelf een instrument 
te bespelen? Het is van 27 maart tot en met 5 april 
Kindermuziekweek. Tijdens de Kindermuziekweek kun
je concerten en voorstellingen bekijken en
instrumenten bespelen. Kijk voor meer informatie op 
www.kindermuziekweek.nl. 

Je kunt het orkest zien tijdens de voorstelling Peer 
Gynt in De Doelen. Kijk voor meer informatie en de 
datum op www.rpho.nl/PeerGynt

REPETITIE
Oefenen voor een voor-
stelling of uitvoering. 

De leerlingen staan tussen het 
orkest in met de VR-bril op.

Manon speelt een stukje 
viool voor de leerlingen.
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Wil jij 
helpen om 
je buurt 
veiliger te 
maken?    
Tekst en foto's: 
Suzanne Huig 

JAI (11): ‘Ik woon 
in een onrustige 
buurt. Er zijn soms 
straatgevechten bij 
mij in de buurt. Het 
lijkt mij fijn om met 
andere kinderen en 
agenten de buurt 
veiliger te maken. 
Ik zou me dan fijner 
voelen op straat.’

RANI (11): ‘Ik vind dat 
bewoners er samen 
voor moeten zorgen 
dat een wijk veilig is. 
Bewoners kunnen 
bijvoorbeeld op elkaars 
huis en spullen letten. 
Inbrekers krijgen minder 
de kans om in te breken 
als meer mensen 
opletten.’

Wil jij helpen om je buurt 
veiliger te maken?

ROTTERDAM – De gemeente Rotterdam vindt 
het belangrijk dat Rotterdam een veilige stad 
is. De gemeente wil dat iedereen zich welkom 
en thuis voelt in de stad. Tekst: Suzanne Huig

Bellen bij een verdachte situatie
‘Ik ben heel blij met de wijkagenten. Ze zorgen ervoor dat 
ik me veilig voel op straat’, zegt Maya (10). ‘Wij kunnen 
de wijkagenten helpen door de politie te bellen als we iets 
vervelends of verdachts zien’, zegt Julie (9). Rayan (9): 
‘Ik zie soms mensen op straat die zich vreemd gedragen. 
Ze drinken bijvoorbeeld alcohol of gebruiken drugs en 
schelden mensen uit. Ik voel me dan niet veilig op straat. 
Ik bel voortaan de politie als ik zoiets zie.’

Spoed of niet? 
‘Je moet 112 bellen in een noodgeval. Als er geen spoed 
is, moet je bellen naar 0900-8844’, zegt Romaysa (9). 
‘De meldkamer laat het aan wijkagenten weten als iemand 
uit de wijk 112 belt. Wijkagenten gaan dan gelijk naar de 
locatie van de melding toe’, vertelt wijkagent Bart. 

CHARLOIS – In de wijk Zuidwijk wordt vaker 
ingebroken dan in de meeste andere wijken. 
De politie in Zuidwijk vraagt daarom de hulp van 
buurtkinderen. Op woensdag 22 januari waren 
buurtkinderen een middag dassenwachters. 
Dassenwachters helpen de politie om de buurt 
netjes en veilig te maken. Tekst: Suzanne Huig 

Michel (9): ‘We ruimen bijvoorbeeld zwerfafval op. En 
we geven mensen een waarschuwing als ze zich niet 
aan de verkeersregels houden.’ Shurgelly (9): ‘We 
kijken ook of we verdachte situaties zien op straat. 
Het is bijvoorbeeld verdacht als 2 mensen rondom 
een huis hangen en naar binnen gluren. We bellen 
112 als we iets verdachts zien.’ ‘Ik ga voortaan ook 
tijdens het spelen goed in de gaten houden wat er 
allemaal gebeurt op straat’, zegt Quiana (9). 

De leerlingen kijken of ze net zo hard kunnen rennen als de wijkagent. ‘Een wijkagent moet hard 
kunnen rennen zodat hij snel achter een boef aan kan’, zegt wijkagent Bart. Foto’s: Peter Snaterse

DELFSHAVEN – Wijkagent Bart bezocht op 10 februari groep 6 van 
basisschool Müllerpier. De leerlingen leerden wat de wijkagent doet en hoe 
ze hem kunnen helpen om de buurt veilig te houden. Tekst: Suzanne Huig 

‘Wijkagenten fietsen iedere dag door de wijk. Mijn collega’s en ik houden op die 
manier in de gaten wat er gebeurt in de wijk. We helpen om problemen in de 
wijk op te lossen en pakken boeven op. We geven mensen een waarschuwing 
als we zien dat ze iets doen wat niet mag. Bijvoorbeeld als iemand verkeerd 
parkeert, afval op straat gooit of op straat plast. Iemand krijgt een bekeuring als 
hij of zij het na de waarschuwing nog een keer doet’, vertelt wijkagent Bart. 

Inbraken voorkomen 
‘We leren om het inbrekers niet gemakkelijk te maken. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om waardevolle spullen in 
huis niet in het zicht te leggen’, zegt Britt (9). ‘Het is ook 
belangrijk om je ramen dicht te doen en je deur goed op 
slot te doen als je niet thuis bent’, zegt Shurleany (12).
‘En je kunt het beste binnen en buiten een lampje laten 
branden als er niemand thuis is. Inbrekers denken dat 
er iemand thuis is als er licht brandt. Ze breken dan 
minder snel in’, legt Jay-Jay (8) uit. 

Automobilisten controleren
Ivana en Patrick zijn wijkagent in Zuidwijk. ‘In de 
wijk zijn veel oversteekplaatsen. De politie vindt het 
belangrijk dat buurtbewoners veilig kunnen oversteken. 
We controleren daarom of automobilisten niet te hard 
rijden in de buurt van oversteekplaatsen’, zegt Patrick. 

De dassenwachters laten automobilisten stoppen als ze zich 
niet aan de verkeersregels houden. Foto’s: Arjen Jan Stada

Wijkagent Ivana en een dassenwachter 
geven een automobilist een rode kaart.

De dassenwachters ruimen de buurt op. 

‘We geven automobilisten een groene kaart als ze zich 
aan de verkeersregels houden. We geven een rode 
kaart en een waarschuwing als ze zich niet aan de 
verkeersregels houden’, zegt Lola (8). Danny (10): ‘Ik geef 
een meneer een groene kaart. Hij stopt netjes om een 
voetganger over te laten steken.’


