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WOENSDAG PICKNICKDAG
Klaas, Senna en Lyam komen langs.

Maggie, Keesje, Bo en Novara zitten klaar voor de picknick.

Keesje, Maggie, Bo en Novara
willen graag dat alle mensen, dus
kinderen én grote mensen, elke
woensdag gaan picknicken. Als
mensen picknicken, maken ze meer
gebruik van de parken en de groene
bosjes. En dat is goed, vinden de
vriendinnen. Ze vinden picknicken
ook heel leuk en gezellig.
TEKST EN FOTO’S: JACQUELINE SCHADEE

D

e meiden picknicken bijna elke woensdag
op een grasveldje bij de Zaanenlaan.
Ze zitten allemaal op een andere
school. Keesje (10) zit op de Ark, Novara
(9) op de Veronicaschool, Bo (11) op de
Liduinaschool en Maggie (9) op De Werkschuit.
Ze kennen elkaar uit de buurt.

Vroeg uit school

“We hebben Woensdag Picknickdag in maart
bedacht”, vertelt Novara. “We verveelden ons
en dachten: waarom gaan we niet picknicken?
Vanwege corona konden we daarna een tijdje
niet picknicken. Nu mag het gelukkig weer. We
hebben voor de woensdag gekozen omdat veel
kinderen dan vroeg uit zijn.”

Wat neem je mee?

Voor de picknick op woensdag 3 juni heeft de
moeder van Maggie spinazieflapjes en cake
gemaakt. De anderen hebben fruit, brood,
beleg en water meegenomen. “Het hoeft niet
bijzonder te zijn”, zegt Keesje. “Je kunt
gewoon de spulletjes van huis meenemen.”

De picknick-regels

De vriendinnen hebben ook regels bedacht voor
de picknick. Novara: “Het is leuk als je nieuwe

Een poster voor de picknick.

plekjes en nieuwe mensen leert kennen.” Bo:
“Je mobiele telefoon is alleen voor muziek.”
Keesje: “Gooi geen afval in de natuur. Ruim
je rommel op. En neem spelletjes mee.”
Maggie: “Als je ouder dan twaalf jaar bent,
moet je wel afstand houden van elkaar.”

Tip

Novara heeft tot slot een tip: “Neem je jas
mee. Het kan plotseling wat kouder worden.”

PICKNICK-REGELS:

1. Je moet het leuk maken met elkaar.
2. 
Doe het in je eigen buurt in het groen of
in je eigen tuin.
3. Maak geen rommel en ruim je afval op.
4. 
Probeer ook anderen te ontmoeten en het
met vrienden te doen.
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& RAADSELS

DE WOORDEN VIND JE HORIZONTAAL, SCHUIN EN
VERTICAAL.

023.NL.

STUUR JE OPLOSSING NAAR REDACTIE@JONG

Kind: ‘Papa, er staat een man met een snor
aan de deur!’ Vader: ‘Zeg maar dat ik er al
een heb!’
Eric (11)
Eén voor één stappen mensen de bus is.
Bij de volgende halte komen er zes mensen
bij. Bij de daarop volgende halte stappen
er twee mensen uit. Hoe laat is de bus
vertrokken?
Melissa (12)

Antwoord: één voor één

Jantje solliciteert bij een bedrijf naar
een baan. Hij vraagt hoeveel geld hij kan
verdienen. Zijn toekomstige baas zegt: ‘Nu
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750 euro per maand en later meer.’ ‘Dan kom
ik later wel terug’, zegt Jantje.
Saar (13)
Twee zakken chips lopen over straat, vraagt

-

de ene aan de andere: ‘Hoe gaat het ermee?’
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Zegt de ander: ‘Niet zo best.
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Heb jij een tip voor Jong023?

redactie@jong023.nl

AMBASSADEUR: BERNT SCHNEIDERS

Wil jij in de kinderkrant
met je school, vrienden
of hobby? Doe je iets leuks
voor je buurt of de stad? Mail
redactie@jong023.nl.

Haarlem

KINDERRAAD:
KENNISMAKEN IN
HET KENAUPARK
Op woensdag 17 juni kwam de
Haarlemse kinderraad voor het
eerst bij elkaar. In de kinderraad
zitten achttien leerlingen van
negen Haarlemse basisscholen.
Iedereen komt uit groep 7.
TEKST: JACQUELINE SCHADEE

FOTO'S: BART LANDHEER

Op de eerste bijeenkomst deden de
kinderen spelletjes in het Kenaupark
om elkaar te leren kennen. Ze
deden eerst een balspel met vragen
als: wat doe jij het liefst op je
boterham? Heb je broers of zussen?
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Wat vind jij van racisme en
discriminatie?
Burgemeester Jos Wienen is
benieuwd naar de mening van
basisscholieren in Haarlem. Deze
maand vraagt hij aan leden van
de kinderraad of zij weleens met
discriminatie te maken hebben
gehad. Op 17 juni was er in
Haarlem een demonstratie tegen
racisme. TEKST: FLEUR LEEFLANG
FOTO’S: BART LANDHEER

“Wat betekent discriminatie
volgens jou?”

Burgemeester Jos Wienen
FOTO: BIBI VETH

Wat wil je later worden?
Daarna deden ze een bingospel
en een spel met vragen. Ze
vertelden elkaar of ze wel of geen
kinderburgemeester wilden worden.
Het was een leuke middag.
De tweede bijeenkomst was op 24
juni op het Stadhuis. De kinderen
die kinderburgemeester wilden
worden, hielden een pitch. Ze
vertelden waarom ze een goede

“Ik vind het raar om mensen te veroordelen
omdat ze er anders uitzien. Je oordeelt
over iemands huidskleur of over waar hij
vandaan komt. Ik
heb het zelf niet
meegemaakt. Op
het nieuws heb ik
wel gehoord over
‘kut Marokkanen’
of ‘meer of minder
Marokkanen’. We
moeten leren met
elkaar om te gaan.”

kinderburgemeester zouden zijn.
Daarna hebben de raadsleden

Marwan (11)

gestemd. Wie er gekozen is tot

“Discriminatie betekent voor mij: je vrienden
verraden. Zoals Anne Frank in de oorlog
werd verraden. Aan zoiets denk ik dan. Ik
vind het heel erg
dat zwarte mensen
worden gepest. Wat
we eraan kunnen
doen, weet ik
eerlijk gezegd niet.
Er wordt overal
gedemonstreerd
tegen racisme en
discriminatie. Dat is
goed.”

Willem (11)

kinderburgemeester van Haarlem,
lees je in Jong023 van september.

Van links naar rechts, staand:
Alma, Wiecher, Kirsten, Maryem,
Marwan, Soukaina, Tjerk, Willem,
Demy, Jonas.
Zittend: Luke, Kees, Quinten, Reda,
Jools, Mikay, Nora, Mart.

“Ik heb op school meegemaakt dat iemand
werd gediscrimineerd. Een donkere klasgenoot
werd door zijn eigen vrienden uitgescholden
vanwege zijn huidskleur. Ze hebben
het daarna uitgepraat op school.
Het beledigen van
mensen om hun
huidskleur of
afkomst vind ik
erg. Jijzelf wilt dat
toch ook niet
meemaken?”

Vul zelf in...
Wat vind jij van racisme en
discriminatie?

teken jezelf

Soukaina (11)
“We hebben op school aandacht aan
discriminatie en racisme besteed. Ik heb
er een naamdicht over geschreven. Elke
regel begint met
een letter van mijn
naam. De eerste zin
begon met de R. De
zin was: Racisme
hoort er niet bij.
En zo is het. Hoe
je eruitziet maakt
niet uit. Iedereen
is gelijk, we zijn
allemaal mensen.”

Reda (11)

“Het is discriminatie als mensen op
donkere mensen gaan schelden. Ik heb
het zelf nooit meegemaakt. Mensen die
discrimineren,
moeten worden
opgepakt. Als het
nog eens gebeurt,
moeten ze achter de
tralies. Iedereen is
hetzelfde. De kleur
van iemands huid
maakt niet uit.”

Maryem (11)

Natuur en Milieu
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Nouk geeft
water uit zijn
drinkbeker aan
de plantjes.

Thijs: “Door de
watermeter ging
ik steeds korter
douchen.”

WATKUNJEZELFDOEN
VOORHETKLIMAAT?
Vijf klassen van twee Haarlemse
scholen deden mee aan de klimaatheldenwedstrijd. Ze bedachten ideeën
voor een beter klimaat.
TEKST: JACQUELINE SCHADEE

FOTO’S: DE ZUIDWESTER

THIJS EN NOUK BESPAREN WATER
De zomers in Nederland worden steeds heter en droger. Het is daarom
goed om zuinig te zijn met water. De broers Thijs (11) en Nouk (9) van de
Vrije School Kennemerland deden een experiment. Ze maakten een slimme
watermeter vast aan hun douche. Op de meter zagen ze hoeveel water ze
gebruikten. TEKST: JACQUELINE SCHADEE FOTO’S: SANDRA REEB-GRUBER
Je kunt gratis een amphirometer lenen bij

“We hebben eerst twee dagen normaal
gedoucht. We gebruikten toen ongeveer 40
liter water per keer. Mijn moeder gebruikte
iets meer”, vertelt Thijs. “Na twee dagen
begon de challenge. Bij mijn kortste
douchebeurt gebruikte ik maar vijftien liter
water. Toch was ik daarna schoon. Bij mijn
langste douchebeurt gebruikte ik 45 liter.
Die keer heb ik mijn haren gewassen.”

NME Haarlem. Het apparaatje meet je
waterverbruik en je energieverbruik.

Boven: het ontwerp voor een
stoplicht op zonne-energie.
Rechts: het stoplicht van karton,
bijna twee meter hoog.

Mail: mjabrandsma@haarlem.nl

TIPS VAN THIJS EN NOUK OM
THUIS WATER TE BESPAREN:

Zuinig zijn

Nouk: “Ik heb twee keer gedoucht met de
meter. 23 liter was het minste wat ik gebruikt
heb. Eén keer douchte ik met papa. Toen
gebruikten we samen 28 liter. Dat viel me
mee. Ik dacht dat ik meer zou gebruiken.
Ik vind het belangrijk om zuinig te zijn met
water. Anders is er straks geen zoet water
meer op aarde. De planten gaan dan dood en
de dieren en mensen ook.”

➽ Zet een regenton in
➽G
 a onder de douche
➽
➽
➽

Leuk experiment

De broers vonden het douchen met de meter
een leuk experiment. “Je beseft daardoor
beter hoeveel water je gebruikt”, zegt
Thijs. “Door te meten, ga je vanzelf minder
gebruiken.”

➽

je tuin.
in plaats van in

bad.
A
 ls je toch in bad gaat, ga dan met
z’n tweeën. Of ga meteen na elkaar.
W
 ater over in je drinkbeker? Gooi het
niet weg, maar geef het aan een
plantje.
L
 eg een baksteen in de stortbak van je
wc. Zo gebruik je minder water als je
doortrekt.
Het maken van een spijkerbroek kost

duizenden liters water. Koop dus niet
te vaak een nieuwe.

Groep 8B van de Zuidwester heeft de wedstrijd
gewonnen. Dat werd op 18 juni bekendgemaakt.
De groep bedacht onder meer een ‘energiestoplicht’: een stoplicht op zonne-energie
waarbij je mobieltjes en elektrische fietsen
kunt opladen. Een klas van de Haarlemse
Montessorischool schreef brieven naar mensen
met veel invloed, zoals de koning. Ze vroegen
hem om het goede voorbeeld te geven,
bijvoorbeeld door minder te vliegen. De jury
was onder de indruk van de goede ideeën en
noemde alle deelnemers ‘klimaathelden’.
De klimaatheldenwedstrijd werd georganiseerd
door de Milieubende.

LIZZY DE GEIT

HOEVEEL WATER GEBRUIK JE GEMIDDELD BIJ…
Tanden
poetsen

In bad
gaan

Handen
wassen

Wc
doortrekken

Douchen

Dier vand:
de maan

lizzy

1
liter

2
liter

6
liter

60
liter

120
liter
FOTO: SANDRA REEB-GRUBER

Kijk voor meer tips op de websites van Milieu Centraal, Waterbespaarders of PWN.

Lizzy is een Toggenburger geit. Ze woont op
kinderboerderij de Schoterhoeve en eet het
liefst gras, bladeren en takken.

DEZE PAGINA WERD GEMAAKT MET NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE (NME) HAARLEM EN DE GROENE MUG.
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Kiki, Kato, Pien, Sophie en Violetta gingen samen het strand opruimen.

Afval verzamelen op het strand
Zware vuilniszakken

Kato (10), Kiki (11), Pien (11),
Sophie (11) en Violetta (10) van de
Haarlemse Montessorischool fietsen
op vrijdag 12 juni naar Zandvoort.
Ze gingen afval verzamelen op het
strand. Kato: “Plastic in de natuur
is niet goed. Vogels en vissen die
plastic eten, gaan dood.”
TEKST: JACQUELINE SCHADEE

Na een uurtje zijn de vuilniszakken van Kato,
Kiki, Pien, Sophie en Violetta zwaar geworden.
“Ik krijg er spierpijn in mijn schouder van,” zegt
Kiki. De meiden gooien de vuilniszakken in een
groep containers op het strand, het ‘afvaleiland’.
Daar kan afval gescheiden worden ingeleverd.
Ze krijgen allemaal een ijsje voordat ze terugfietsen naar Haarlem. Pien: “We hebben het
strand schoongemaakt. Dat voelt goed.”

FOTO’S: FLOOR GODEFROY

De zak gaat bij
het restafval.

D

e meiden worden opgewacht door Bram
van strandtent Ahoi en door Lotte van
Spaarnelanden. Ze krijgen een prikstok,
handschoenen en een vuilniszak. Bram tekent een
fotolijstje in het zand. Kato, Kiki, Pien, Sophie
en Violetta moeten in een paar minuten zo veel
mogelijk afval in dat fotolijstje leggen. Dat is
niet moeilijk. Er ligt genoeg rommel vlakbij.

Langs de vloedlijn

De vriendinnen gaan daarna in tweetallen afval
verzamelen. Pien en Kiki zoeken afval langs de
vloedlijn. De vloedlijn is de grens tot waar de
zee op het strand komt. Veel troep uit de zee
blijft daar liggen. Pien en Kiki vinden touw,
plastic, piepschuim en kleine vette bolletjes.
“Dat is paraffine”, vertelt Bram. “Het wordt
gebruikt om olietankers mee schoon te maken.”

Met zware vuilniszakken.

BEACH CLEANUP TOUR

Elk jaar doen honderden mensen in augustus mee aan de Beach Cleanup Tour. Ze
lopen een stuk langs het Noordzee-strand
en verzamelen onderweg afval. In de afgelopen acht jaar haalden 4.457 vrijwilligers
bijna honderdduizend kilo afval op van het
strand. Dat zijn meer dan 13.500 volle
vuilniszakken. Beach Cleanup Tour gaat
dit jaar niet door vanwege corona. Het is
daarom nu nóg belangrijker dat iedereen
die op het strand is, helpt met opruimen.

Zelf aan de slag

Spaarnelanden ondersteunt de Beach Cleanups
in Zandvoort en omgeving. Wil je met je
klas het strand schoonmaken? Mail naar
info@spaarnelanden.nl voor handschoenen,
prikkers en vuilniszakken.

WEETJES:
➽O
 p

Badgasten geven hun troep

Kiki vraagt afval aan badgasten.

Kato en Violetta vragen aan badgasten of ze
afval hebben. Zo verzamelen ze snel veel
afval. “Mensen komen zelfs naar me toe met
hun afval”, zegt Kato. “Het valt me op dat ik
veel bierflesjes vind. Ik vind ook veel sigarettenpeuken. Roken op het strand zou verboden
moeten worden.” “Ik hou van het strand”, zegt
Violetta. “Het is niet leuk als er plastic en
andere troep ligt.”

100 meter strand worden gemiddeld
370 stuks afval gevonden.

➽D
e

afgelopen veertien jaar is de hoeveelheid afval niet minder geworden.

➽H
 et

grootste deel van het afval
(90 procent) is plastic.

➽P
 lastic

vergaat
nooit. Het valt in
kleine stukjes uiteen.

Bron: beachcleanuptour.nl

DEZE PAGINA WERD GEMAAKT SAMEN MET SPAARNELANDEN.

Het duurt 50 jaar
voordat een blikje
is verteerd.
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CULTUUR

‘Je fantasie gaat
’
ontploffen

Mille houdt
van schrijven.

Mille (7) wil graag schrijfster worden. Eigenlijk ís ze
al een schrijfster: ze schreef het afgelopen jaar wel
dertien verhalen. Ze maakte er ook tekeningen bij.
Mille zit in groep 3 van de Beatrixschool.
TEKST EN FOTO’S: JACQUELINE SCHADEE

E

en van de verhalen
die Mille schreef heet
‘Barbecue kamp’. Het
gaat over Kelsen, een
meisje dat niet op kamp wil,
maar toch moet van haar
moeder. Op het kamp beleeft
ze allerlei avonturen. Als ze ’s
avonds naar de wc gaat, ziet
ze een enge slang. Uiteindelijk
vindt ze het toch een leuk
kamp. Mille schreef ook
verhalen over dieren, zoals ‘De
puppy is weg’ en ‘Katje zoekt
haar vriendinnetje’.
“Ik begon een paar maanden
geleden met schrijven”, vertelt
Mille. “Ik vind het leuk om
mijn fantasie los te laten.
En door te schrijven, leer

ik steeds beter schrijven.”
Milles verhalen zitten goed
in elkaar. “Het moet ergens
naartoe leiden. Het moeten
niet allemaal losse stukjes
zijn. En het verhaal moet goed
eindigen. Anders is het niet
leuk.”
Mille maakt tekeningen bij
haar verhalen en een mooie
kaft, zodat het echte boekjes
worden. Ze bewaart de boekjes
in haar bibliotheek op de
speelzolder. De enge boeken
die ze schreef staan bij elkaar,
de boeken voor kinderen ook.
Boven de bibliotheek hangt een
soort reclamebord. ’Superleuk
ga naar de bieb’, staat erop.
‘Je fantasie gaat ontploffen’.

Milles
bibliotheek.

Uit het boek ‘Barbecue kamp’.

VROLIJKE POST VOOR BEJAARDEN
Bijna 150 leerlingen van vier basisscholen hebben tekeningen
gemaakt voor ouderen. Ze willen met de tekeningen eenzame
bejaarden opvrolijken. Een jury vond de tekening van Andres
(10) van de Willem van Oranjeschool het mooist. Hij bracht
zijn tekening op maandag 15 juni naar de Janskliniek,
waar oudere mensen wonen. Zijn vriend Teun (10) nam de
tekeningen van de andere kinderen mee.
TEKST EN FOTO’S: JACQUELINE SCHADEE

“Ik heb een weg getekend met bomen erlangs. De meester had dat
voorgedaan op het bord”, vertelt Andres. “Ik heb er ook een gedicht
bij geschreven. Ik hoop dat de bejaarden het leuk vinden. Oude mensen
kunnen nu niet naar buiten. Ze kunnen ook niet veel bezoek krijgen.

Teun en Andres brengen vrolijke tekeningen naar ouderen.

Het lijkt mij niet makkelijk voor ze. We mogen niet naar binnen om de
tekeningen aan een oudere te geven. We geven ze aan een medewerker.”

Buiten zijn is leuker

Teun: “Ik heb ook bomen getekend voor de ouderen. Zij zijn kwetsbaar
en moeten voorzichtig zijn. Binnen zitten lijkt me heel naar en stom. Ik
vind buiten zijn heel erg belangrijk. Buiten bewegen is veel leuker dan
binnen zijn.”

Gezond cadeau

Na de zomervakantie krijgt Andres een prijs van JOGG Haarlem
en SportSupport. Dat zijn de organisaties die de actie met de
kindertekeningen bedachten. Andres krijgt een gezond cadeau voor de
hele school, zegt Cora van SportSupport. Wat hij precies krijgt, is nog
een verrassing. “Een Tesla?”, vraagt Andres hoopvol.

Vrolijke tekeningen van De Wadden Molenwijk, de Wijde Wereld Montessori
en de Willem van Oranjeschool. De Prof. van Gilseschool deed ook mee.
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Lekker lezen

Wil jij nú lekker lezen? Dat kan! Want de Bibliotheek is gelukkig weer open.
Vind je het moeilijk om een boek te kiezen? Twan, Fenna en Marwa van de
Waddenschool helpen je graag. Ze vertellen wat hun favoriete boek is en
waarom. TEKST EN FOTO’S: FLEUR LEEFLANG

Fenna (9):

‘Dagboek van een muts’ van Rachel
Russell, deel 2 ‘Zoek ’t lekker uit!’.
“Muts is een meisje dat net naar
de middelbare school gaat. Ze heet
eigenlijk Nikki. VIP-meisjes pesten
haar. Ze noemen haar ‘muts’ omdat ze
in een dagboek schrijft. VIP-meisjes
zijn populaire meisjes met veel makeup op. Nikki neemt wraak. Dat is heel
leuk. Ze schrijft in haar dagboek: “De
wraak zal zoet zijn”.

Twan (9):

‘Op missie in Moskou’
van Geronimo Stilton.
”Geronimo is een muis. Samen met
speurneus Teus gaat hij naar Rusland
om zeven matroesjka’s op te sporen. Een
beroemde verzamelaar wil de speciale
Russische poppen hebben. Geronimo gaat
mee omdat hij Russisch leert. Hij verstaat
nog maar heel weinig. Speurneus Teus wordt
daar boos om. Dat vind ik heel grappig.’’

Welk boek past bij mij?

Marwa (11):

‘Warrior Cats’ van Erin Hunter,
deel ‘Verbannen’.
”Ik heb alle 36 delen van deze serie
gelezen. Ze gaan over wilde katten
die in vier ‘clans’ in het woud leven.
Ze moeten een soort missie uitvoeren.
‘Verbannen’ is een spannend verhaal. Ik
zat op het puntje van mijn stoel toen
ik het las. Twee vriendinnen uit mijn
klas lezen deze serie ook. We praten er
samen over.’’

Welk boek raad jij aan?

Heb jij ook een leuke boekentip?
Mail hem naar boekentips@
bibliotheekzuidkennemerland.nl
en zet erbij waarom je het een
leuk boek vindt. Je maakt dan
kans op een boek naar keuze bij
Kinderboekhandel Kiekeboek.

DRUKKEN OP EEN OUDE DRUKPERS

“Hoi, ik ben Roos
en ik ben negen jaar.
Ik zit op judo bij
sportschool Nijhoff.”

Elin en Tristan (rechts) bij de oude drukpers.
Hij werkt nog steeds.

SANDRA REEB-GRUBER

In de Janskerk staat een drukpers van 150 jaar oud.
Elin (9) en Tristan (9) van de Veronicaschool mochten hem
uitproberen. TEKST: LISE KONING, NOORD-HOLLANDS ARCHIEF FOTO: MIKE BINK

Wyp van de Bibliotheek
Kennemerland geeft elke
maand een persoonlijke
boekentip. Je vindt de
boeken over judo in
de Bibliotheek.

“Ik koos eerst een plaatje uit”,
vertelt Tristan. “Ik verfde het
plaatje oranje met een verfroller.
Daarna legde ik het plaatje onder
de pers. Ik draaide aan een soort
wiel. Het plaatje stond toen op een
briefkaart. Ik vond het heel leuk om
te doen.”
“De Bibliotheek heeft veel informatieve
boeken over judo. Je leest erin over de
geschiedenis van judo, over de regels
en over beroemde judoka’s. Je kunt de
boeken bijvoorbeeld gebruiken voor je
spreekbeurt. Je vindt boeken over judo
in de bieb in de categorie ‘Weten’ bij
het oranje sport-icoontje.”

De pers werd vroeger gebruikt om
boeken en kranten mee te drukken.
Drukkers zetten de letters één
voor één klaar. Ze rolden inkt over
de letters. Daarna drukten ze met
de pers de letters op het papier.
Dat gaat nu makkelijker. Je typt
de letters in op je toetsenbord en
je tekst komt met één druk op de
knop uit de printer.

Het DrukLAB is open op
woensdag 1, 15 en 29 juli.
Aanmelden is verplicht via
educatie@noord-hollandsarchief.
nl. Kijk eerst op de website
www.noord-hollandsarchief.nl/
historisch-druklab of er plek is.
Per tijdsblok (14-15 u of
15-16 u) kunnen vier kinderen
naar binnen.
Let op: begeleiders mogen
vanwege de kleine ruimte niet
mee naar binnen.

Wil je ook een keer drukken op de
ouderwetse manier? Je kunt het gratis
proberen in de Janskerk.
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Wiecher, Alma en Iza
houden van zingen.

FOTO'S: KOORSCHOOLHAARLEM.NL

Wij zitten op

de Koorschool
De Koorschool in Haarlem is een
bijzondere school. De leerlingen van
deze school krijgen natuurlijk taal,
rekenen en spelling. Ze krijgen ook
elke dag zangles en ze zingen in
het koor van de kerk. Wiecher (11),
Alma (11) en Iza (10) zitten op de
Koorschool.
TEKST EN FOTO’S: MIRANDA LOONSTRA

“Onze school is kleiner dan de meeste scholen.
Er zitten ongeveer zestig kinderen op. Ik vind
dat heel leuk, want we kennen elkaar allemaal”,
vertelt Wiecher. “We krijgen elke dag zangles.
We hebben ook andere lessen die met muziek
te maken hebben, zoals stemvorming. We leren
daar onze stem goed te gebruiken.” Alma: “We
hebben op dinsdag solfège. We zingen dan
toonladders. We leren ook muziek-theorie. We
moeten dan de noten kunnen benoemen.”

Audities

Kinderen die naar de Koorschool willen, moeten

Wiecher:
“Ik ging naar de
Koorschool omdat ik
meer uitdaging wilde.
Ik leer hier moeilijkere
dingen. Ik vind het
een heel leuke school.
De juffen zijn aardig.
De sfeer is ook heel goed.
Ik ben blij met deze school en met de
muzieklessen. Ik weet nog niet of ik later
mijn geld wil verdienen met zingen. Ik zie
het wel.”

auditie doen. “Ik deed auditie in de grote
muziekzaal. De meesters en juffen stelden
allerlei vragen. Ze wilden bijvoorbeeld weten
of ik een muziekinstrument bespeel. Ik moest
ook een stemtest doen. Ze kijken dan wat het
bereik is van je stem. Ze willen weten hoe hoog
en hoe laag je kunt zingen”, vertelt Iza. De
Koorschool duurt van groep 5 tot en met 8.
“Je kunt het beste in groep 5 of 6 beginnen
met de Koorschool”, zegt Iza. “Het is moeilijk
om het goede niveau te halen als je pas in
groep 7 start.”

Zingen in de kerk

De leerlingen van de Koorschool zingen eens
per maand op zondag tijdens de kerkdienst in
de Sint Bavo Kathedraal. De kapelaan komt
daarvoor op de Koorschool langs. Hij vertelt
wat het thema is van de mis. Een kapelaan
helpt de priester met de kerkdienst. Alma: “Ik
vind het belangrijk dat de kapelaan komt. Zo
weet ik waar de mis over gaat.” Wiecher: “We
zingen vooral klassieke muziek. We zingen elk
jaar de Matthäus-Passion. Dat is een bekend
muziekstuk voor Pasen.”

Alma:
“Ik woonde toen ik klein was in Myanmar.
Dat is een land in Azië. We zijn met het
gezin naar Nederland verhuisd. Ik kwam in
groep 6 op de Koorschool.
Ik heb eerst twee
proeflessen gevolgd en
de stemtest gedaan.
Ik vond het heel leuk.
Mijn ouders hebben me
toen aangemeld voor
deze school.”
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Samen op reis

Leerlingen van de Koorschool gaan elk
jaar op tournee in het buitenland. Ze
geven dan concerten in verschillende
plaatsen. Ze slapen in hotels. Dit jaar
zou de school op tournee naar Amerika
gaan. De reis is uitgesteld vanwege
corona.

Iza:
“Ik zong vroeger
al heel veel. Mijn
moeder vertelde
over de open dag. Ik
vond het hier meteen
heel leuk. De sfeer
was goed en ik vond de
muzieklessen leuk. Ik was
heel zenuwachtig na de stemtest. Het
duurde best lang voordat ik hoorde dat ik
was aangenomen.”

JUNI 2020
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ISIS GING
DEMONSTREREN

Isis (9) zit op De Werkschuit in
Haarlem. Zij vindt dat Nederland
vluchtelingen-kinderen moet opvangen.
Ze ging daarom op 21 mei en op 4 juni
demonstreren met haar vriendinnen
Ieke en Hannah. Ze kwamen met veel
andere mensen samen op de Grote
Markt.
TEKST: JACQUELINE SCHADEE

FOTO’S: SANDER VAN WEERT

“Vluchtelingen-kinderen wonen in Griekenland
in kampen met duizenden mensen. Ze slapen
in propvolle tenten. Er is niet genoeg eten en
geen schoon drinkwater”, legt Isis uit. “Sommige
kinderen hebben geen ouders. Ik vind het
belangrijk dat ook zij een thuis hebben. Daarom
ging ik demonstreren. Zo laat ik zien wat ik
vind.”

Demonstreren, hoe doe je dat?

Isis heeft al vaker gedemonstreerd. “Je gaat
naar buiten. Je hebt soms een bord mee waarop
je wat hebt geschreven. Soms roep je samen
iets. De demonstratie voor de vluchtelingenkinderen was een stil protest. We riepen niks.
Dat was een beetje saai. Hannah, Ieke en
ik mochten wel fluisteren. We hoefden ook
niet op anderhalve meter te staan, zoals de
volwassenen.”

Ieke, Isis en Hannah demonstreren met hun zelfgemaakte borden

20 JUNI: DAG VAN DE VLUCHTELING
Vluchtelingen zijn mensen die uit hun
land vluchten omdat ze bang zijn dat ze
gevangen genomen worden terwijl ze geen
misdaad hebben begaan.

Zit je ergens mee?
Vraag het CJG!

Vraag

‘Ik pieker nogal veel.
Ik ben dan bang dat er iets misgaat,
dat ik niet goed genoeg ben op school
of dat niemand mij echt leuk vindt.
Wat kan ik doen?’
Emine (11)
Een coach van het
Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) beantwoordt
elke maand een vraag in
Jong023. Heb je een vraag?
Mail redactie@jong023.nl.

Isis op de Grote Markt:
“Kinderen zijn kinderen.
Ze verdienen het om
geholpen te worden.”

Goede manieren

“Ik vond het leuk om te demonstreren.
Ik vond het ook spannend. Wat als de
regering de knoop niet doorhakt? Dan blijft
alles hetzelfde”, zegt Isis. “Ik hoop dat
de kinderen naar Nederland mogen komen”,
zegt Isis. “Er mag er ook eentje bij ons
in huis komen. Hij of zij moet wel goede
manieren hebben.”

De vader van Isis is filmmaker. Hij maakte
een filmpje van Isis en de demonstratie.
https://tinyurl.com/y7rhhhkn

Hoi Emine,
Wat vervelend dat er van alles door je
hoofd spookt! Iedereen piekert wel eens. We
piekeren meestal over dingen waar we bang
voor zijn.

Geloof niet alles wat je denkt

Veel pieker-gedachten krijgen we doordat
we twijfelen aan onszelf. Je voelt je bijvoorbeeld onzeker. Je
vraagt je af of mensen je wel leuk zullen vinden. Maar dat hoeft niet. Je bent
leuk zoals je bent!

Gedachten die helpen

Vaak ben je bang voor iets wat nooit gaat gebeuren. Het kan helpen om expres
iets anders te denken. Als je denkt: ‘Dat gaat me niet lukken’, kun je tegen
jezelf zeggen: ‘Ik probeer het gewoon. Ik hoef niet alles in één keer goed te
doen.’ Of: ‘Ik mag altijd vragen stellen. Ik hoef niet alles te weten.’

Stel jezelf de vraag

Als je piekert, vraag dan eens aan jezelf: ‘Kan ik er nu iets aan veranderen?’
Als dat zo is, kun je het probleem oplossen. Maar meestal kan het niet. Het
heeft dan geen zin om verder te piekeren. Soms moet je dan ook ‘Stop!’ tegen
jezelf zeggen.

Dat lucht op

FOTO: MIRANDA BRUINSMA
ILLUSTRATIES: WILLEMIJN VAN BENTHEM

Het kan helpen om aan leuke dingen te denken. Je kunt ook proberen om je te
ontspannen door diep in en uit te ademen. Vertel ook je ouders waarover je
piekert, dat lucht vast op!

Elsa geeft antwoord

Lieve groet,
Elsa

Bij het CJG werken mensen die jou en je ouders kunnen helpen met vragen over lastige dingen
thuis, op school, of ergens anders. Kijk voor meer informatie op www.cjgkennemerland.nl

DIT ARTIKEL IS GEMAAKT
IN SAMENWERKING MET
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Zelf doen

1

Kijken naar

2

bijzondere

gebouwen
en parken
3

I

k ging op de fiets met mijn moeder en
mijn zusje”, vertelt Kalle. “Voordat we
weggingen, keek ik op een kaartje. Daarop
zag ik naar welke plekken we konden gaan. We
kozen er een paar uit.”

ramen leuk. Ze leken op de ramen van een
boot. Als corona voorbij is, lijkt het me leuk
om binnen te kijken.” Een tijd geleden werden
er asielzoekers opgevangen in de Koepel. Straks
wordt het een universiteit.

1. Haarlemmer Kweektuin

3. NS-werkplaats

“

.
door de stad
Kalle fietste

Veel gebouwen en parken in
Haarlem worden vernieuwd. Ze
worden opgeknapt, uitgebreid of
op een nieuwe manier gebruikt.
Op 20 juni was de Dag van de
Architectuur. Daarom is er een
route gemaakt langs bijzondere
plekken in Haarlem. Kalle (8)
bezocht er alvast een paar.
TEKST: JACQUELINE SCHADEE
FOTO’S: KIRSTEN HANNEMA, DE MOEDER VAN KALLE

“De leukste plek vond ik de kweektuin. Daar
is een grasveld met nep-koeien. Er zijn ook
kassen met fruit. Toen ik klein was, kwam ik
hier ook. Het ziet er nu heel anders uit. Het
is een ontdek-plek geworden. Je kunt spelen
op een landje. Je kunt ook vragen over dieren
beantwoorden.”

2. De Koepel

“Ik vond de Koepel de meest bijzondere plek.
Het was vroeger een gevangenis. Ik vond de

ARCHITECTUUR:
hoe een plek is ontworpen en
gebouwd.

Flessenverzamelen
op skeelers
Britt, Zonne, Karlijn en Annika van
basisschool de Cirkel hebben op hun
skeelers vier weken lang flessen
opgehaald in de buurt. Ze kregen er
meer dan honderd euro statiegeld
voor. Op vrijdag 12 juni hebben
ze dat geld aan de Voedselbank
gegeven. De meiden zijn 9 en 10
jaar oud.
TEKST: JACQUELINE SCHADEE

FOTO'S: OUDERS

“Toen de scholen dicht waren, gingen we elke
dag skeeleren”, vertel Zonne. “Op een dag
zeiden we tegen elkaar: zullen we klusjes
doen voor geld? Toen bedachten we om
statiegeld-flessen op te gaan halen.”

“Dit gebouw kende ik al. We rijden er vaak
langs. Ik dacht dat het een station was. Het
is een werkplaats waar kapotte treinen worden
gemaakt. Ik ontdekte een plek waardoor je door
het raam naar binnen kunt kijken.”

KIJKEN NAAR EEN FILMPJE

Vanwege corona mag je nog niet naar
binnen in de gebouwen. Er is een filmpje
gemaakt van de binnenkant. Je ziet de
filmpjes als je voor de ingang een
QR-code scant. Meer weten?
www.architectuurhaarlem.nl

Goed doel

Britt, Zonne,
Karlijn en
Annika met
de flessen.

Flessen in de tas

“We belden aan bij mensen en vroegen om
statiegeld-flessen. We deden de flessen in
een boodschappentas. De flessen brachten
we naar de Vomar. Voor een leeg bierflesje
kregen we 10 cent. Voor een lege colafles
25 cent.”

“We wilden
het geld geven
aan een goed
doel. Mensen
kunnen in deze
coronatijd hun
baan kwijtraken
of minder werken.
Ze moeten
vaker naar de
Voedselbank. We
hebben daarom
het geld aan
de Voedselbank
gegeven.”

Bij de Voedselbank.

Tip voor wie ook statiegeld-flessen
wil verzamelen:

“Neem een briefje mee waarop in het Engels
staat wat je wil. Als je aanbelt, zeggen
sommige mensen: ‘Sorry we kunnen je niet
verstaan'. Zij kunnen dan het briefje lezen.”

Sport
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NATIONALE BUITENSPEELDAG 2020
Sport
in de Wijk
Rozenprieel

Je kunt elke vrijdag van 15.00 tot
16.30 uur meedoen met Sport in
de Wijk bij wijkcentrum de Tulp.
SportSupport organiseert dan
sporten en spelletjes. Meedoen is
gratis, opgeven hoeft niet. Kom
gewoon gezellig langs!

Haarlem-Noord

Op woensdag 1 juli verhuist Sport
in de Wijk in Haarlem-Noord van
het Flevoplein naar het Arthur van
Schendelplantsoen. De nieuwe plek
wordt feestelijk geopend met een
optocht.

SportSupport Zomertour

In de zomervakantie kun je bijna
elke werkdag op een andere plek
in Haarlem gratis meedoen met
Sport in de Wijk. Van 6 juli t/m 13
augustus organiseren buurtsportcoaches van SportSupport onder
meer ultimate frisbee, waterspelen,
flagfootball en kickball. Haarlemse
sportverenigingen geven clinics. In
de Zomerkalender op de achterpagina zie je wanneer je waarheen kunt.

Jamal kijkt hoe Isis, Kaythelin en Imme proberen stappen te zetten op de houten ski’s.

De kinderwijkraad Rozenprieel organiseerde samen met SportSupport de
Nationale Buitenspeeldag bij wijkcentrum De Tulp. Kinderen uit de buurt
konden op woensdag 10 juni gratis meedoen met sport en spel. Jamal (10): “De
Buitenspeeldag is bedoeld om meer kinderen buiten te laten spelen. Iedereen
mag meedoen.” TEKST EN FOTO’S: FLEUR LEEFLANG

J

amal woont vlak naast het speelterrein
bij De Tulp. Hij zit al ruim een jaar in de
kinderwijkraad. “We vergaderen elke week
met zes of zeven kinderen’’, legt hij uit. “We
hebben veel plannen om de wijk leuker te maken.
Ik vond het leuk om dingen te bedenken voor de
Nationale Buitenspeeldag.”

Spelletjes uitproberen

De kinderwijkraad Rozenprieel bestaat uit Jamal,
Linde, Kyano, Jamal, Isolde, Kaythelin, Willemijn
en Tessa. Ze bedachten
wedstrijdjes, challenges
en een parcours voor de
buitenspeeldag. In coronatijd
vergaderden ze online. Ze
konden pas vanaf 2 juni weer
bij elkaar komen.

Nog meer sporten

SportSupport heeft oranje kunststof stoepranden
meegenomen. Isis (11) en Kaythelin (10) laten zien
hoe je moet stoepen. Ze staan tegenover elkaar
op hun eigen nep-stoeprand. Isis: “Ik gooi de bal
naar de rand waar Kaythelin op staat. Als de bal
naar mij terugkomt, heb ik een punt. Als Kaythelin
de bal pakt, mag zij proberen te scoren.’’
De volgende Nationale Buitenspeeldag is woensdag
9 juni 2021.

Online
KidsRun
De ZorgSpecialist Grachtenloop op
3 juli gaat vanwege corona helaas
niet door. Je kunt gelukkig wel
meedoen aan de online KidsRun. Je
mag daarvoor zelf een route van
1 kilometer kiezen. Als je betaald
hebt, krijg je toegang tot een
app. Kijk op de website hoe het
precies werkt: grachtenloop.nl. Na
het hardlopen krijg je bij IJssalon
Garrone een gratis ijsbeker en bij
AH Vos een stuk fruit.

Voor de lol

Op de Buitenspeeldag laat
Jamal trots het parcours
zien. “Kinderen kunnen hier
touwtjespringen, er is een
kruiptunnel, er zijn klossen en
skippyballen waarmee ze rond
pionnen kunnen gaan”, vertelt
hij. “Het gaat er niet om wie
het snelst is. Het is helemaal
voor de lol.”

Anouk doet waarschijnlijk mee
aan de online KidsRun
Veel kinderen vinden het stoepranden leuk.

DIT ARTIKEL IS GEMAAKT
IN SAMENWERKING MET
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ZOMERTIPS TEGEN VERVELING

Veel kinderen gaan deze zomer niet op vakantie. Hoe kun je je thuis
vermaken? Vijf leerlingen uit groep 7 van De Brandaris geven hun
gouden tips tegen verveling. TEKST EN FOTO’S: FLEUR LEEFLANG

Zomerkalender

Tips van partners van Jong023

ZOMERTOUR SPORT IN DE WIJK

TIZIANO (10):

LULIYA (10):

“Ga langs de deuren
en doe iets voor
ouderen. Ik bel zelf
ergens aan en vraag
of mensen een klusje
voor me hebben. Ik
doe dan bijvoorbeeld
boodschappen, ik koop
bloemen of ik maak
een cadeautje. Je
kunt er ook wat geld
voor vragen.”

JAYDEN (10):

“Tie dyen is leuk!
Maak een wit T-shirt
nat. Maak er een knoop
in. Dat kan ook met
elastiek. In die vorm doe
je er verf op. Olieverf
werkt het best. Stop
het in een plastic zak
en laat het daar 24 uur
in zitten. Was en droog
het en je hebt een
prachtig T-shirt!”

“Doe een cosplay. Je
maakt een kostuum na
van een karakter uit een
film, serie, tekenfilm of
game. Ik maak nu zelf
een figuur uit de horrorgame ‘Five Nights at
Freddy’s’. Ik maak hem
van karton. Je kunt ook
papier-maché gebruiken.”
Cosplay is een afkorting
van costume play.

“Bouw een dierenhotel voor vogels, bijen, vlinders, eekhoorns
en andere kleine dieren. Maak eerst een houten huis met
vakjes voor alle dieren. De vakjes vul je met hooi, stenen en
andere materialen. In de mijne liggen vogelpindakaas, pinda’s,
zonnebloempitten, mos en een vetbolletje.’’

NOUT (10):
“Pimp schoenen. Ik maak saaie schoenen leuk. Kies witte gympen,
dan zie je goed wat je doet. Teken of schilder er figuurtjes op.
Toen ik een paar schoenen beschilderde, knoeide ik er per ongeluk
verf op. Ik spatte er meer verf bij. Dat stond juist heel leuk.’

PUZZEL

Tijn (11) van de Hannie
Schaftschool heeft de
puzzelprijsvraag van mei
gewonnen. Hij krijgt een
boekenbon toegestuurd.
Gefeliciteerd!
Laura, Max, Noah, Isis
en Ilse hebben ook het
goede antwoord gemaild:
buitenspelen. Goed
gedaan!

Weverlotenonderde
goedeinzendingen
eenboekenbonvan
Kinderboekhandel
Kiekeboek.
Alleen de winnaar
krijgt bericht.

Wat: Sporten en waterspelen, gratis en inschrijven
niet nodig.
Wanneer: De hele zomervakantie, elke dag van
13.00 tot 16.00 uur.
Waar:
• 
Maandag 6, 13, 20, 27 juli, 3, 10 augustus:
Nelson Mandelapark, Haarlem-Noord
• 
Dinsdag 7, 21 juli en 4 augustus: Schoolplein
Don Boscoschool, Haarlem-Schalkwijk
• 
Dinsdag 14, 28 juli en 11 augustus: Schoolplein
De Wadden Molenwijk, Haarlem-Schalkwijk
• 
Woensdag 8, 15, 22, 29 juli, 5, 12 augustus:
Voetbalclub DSK, Haarlem-Oost
• 
Donderdag 9, 16, 23, 30 juli, 6, 13 augustus:
Voortingplantsoen, Haarlem-Centrum

WATERSAFARI
Wat: Waterbeestjes vangen en bestuderen.
Wanneer: Woensdag 8 en 22 juli en 12 augustus
van 14.00 tot 15.30 uur.
Waar: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 11.
Prijs: € 3,Aanmelden: nmeactiviteiten@haarlem.nl
Info: haarlem.nl/nme/te-doen

DRUKLAB
Wat: Drukken op een oude drukpers.
Wanneer: 1, 15, 29 juli van 14-15 of 15-16 uur.
Waar: Janskerk, Jansstraat 40.
Aanmelden: educatie@noord-hollandsarchief.nl
Info: www.noord-hollandsarchief/historisch-druklab.

SARA (11):

Schrijf je antwoord in de witte vakjes. De letters in de gele balk vormen
een woord. Mail dit woord, samen met je voornaam, je school en je leeftijd naar
redactie@jong023.nl.

Waar gingen de vriendinnen afval

Waar in Haarlem staat een oude drukpers?

opruimen?
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Welke dag wordt picknickdag?
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Wat maken ze op de Koorschool?
PAGINA 8
Wat zijn de oranje plastic balken waarop

Wat is Geronimo Stilton voor dier?

de kinderen staan?
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Waar kwam de kinderraad bijeen?

Welke plek vond Kalle het leukst?
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