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DE SCHOOL-
KRANT IN
EEN NIEUW
JASJE!!
DEN HAAG • 20-12-2002
Een schoolkrant... Een
nieuwe schoolkrant! Een
schoolkrant die beter past
bij Basisschool Onze Wereld:
hij gaat over allerlei onder-
werpen én de meeste stuk-
jes zijn geschreven door de
kinderen van Onze Wereld.

Veel nieuws van de school
is te vinden op onze website:
http://www.scolucas.nl/onzewereld
Maar soms is het lekkerder
om gewoon even met je
krantje op de bank te zitten...
bakkie thee erbij. Dat is pas
relaxen. Gebruik daar dan
maar de kerstvakantie voor.
Op maandag 6 januari 2003
zien we graag iedereen weer
terug.

Team en directie van Onze
Wereld wensen alle kinde-
ren, ouders en verzorgers
fijne dagen en alvast het
allermooiste voor 2003!

GALATASARAY - BARCELONA
ISTANBUL • Door onze speciale verslaggevers
Farid en Omer uit 8d gingen naar de wedstrijd tussen
Barcelona en Galatasary. Na de wedstrijd wisten ze de kleed-
kamer binnen te komen. Toen stelden ze enkele vragen aan de
beroemde voetballer PATRICK KLUIVERT!
Lees verder op pagina 10...

'HELA, MIJN
SPAGHETTI
BEWEEGT!’ RIEP
MENEER GRIEZEL.
Onze groepen 8 doen mee
aan de Nationale Voorlees-
wedstrijd.Vrijdag 22 novem-
ber was de schoolfinale en
werden er stukjes voorgelezen
uit 'De Griezels' van de
schrijver Roald Dahl.

Uit elke groep waren 2 leerlin-
gen geselecteerd. Het voorle-
zen werd afgewisseld met
stukjes toneel; vieze en grieze-
lige scènes uit het boek wer-
den nagespeeld. Meer weten
over de Nationale Voorlees-
dag? Lees verder op onze website...
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B - O - E - K
B E S P R E K I N G
Hé, lezen is VET! Hier vind je weer leuke en nieuwe
kinderboeken. Weet je zelf een leuk boek? Maak dan
een kort verslagje en stuur het op naar de schoolkrant.

IK BEN OP JOU

Niveau: AVI-2
Koen maakt
een brief. Een
brief voor
Lot. ‘Ik ben
op jou. Kus
van Koen.’
En Lot maakt
een hart. Een
hart voor
Koen. Koen zoekt de jas van
Lot. Hij stopt de brief in haar
jaszak. Maar Koen maakt een
fout. De jas is niet van Lot, de
jas is van Els. Els gaat naar
Lot en laat de brief zien. Els
wordt helemaal wit! Komt het
nog goed met Koen en Lot?

KLAP VOOR JE KOP

Niveau: AVI-3
Tom woont
bij Koen en
Lot in de
straat. Maar
hij zit niet bij
hen op
school.
’Dat is maar
goed ook,’
zegt Koen. ‘Tom is stom.’
’Ja,’ zegt Lot. ‘Hij is altijd
kwaad.’ Maar op een dag
hoort Koen iets. Hij loopt naar
de heg. Daar ligt Tom op de
grond. Hij huilt. Koen praat
met Tom. En dan krijgt Koen
spijt. Want Tom is niet zo
stom als hij dacht…

WIE GAAT ER MEE NAAR ZEE?

Niveau: AVI-4
Roel en Roos gaan naar het strand.
Ze spelen in zee. Dan vinden ze een
fles. Ze schrijven een brief en stop-
pen hem in de fles. Dan gooien ze
de fles in zee. Na een paar dagen
krijgen ze een brief. Van wie zou
die brief zijn?

BUURVROUW BROODTROMMEL

Niveau: AVI-4
Burgemeester Brullebak wil de speeltuin in zijn
dorp laten slopen zodat hij er een nieuw ge-
meentehuis kan laten bouwen. Buurvrouw
Broodtrommel gaat samen met Bart aan de slag
om de speeltuin te redden. En natuurlijk lukt
het hen, al moeten ze de koningin er wél even
bijhalen…

ALS IK EENS EEN WENS MOCHT DOEN

6 - 9 jaar
Ongelukkige Roosje kan op school slecht mee-
komen, vindt zichzelf lelijk en heeft geen vrien-
den. Tot drie keer toe verschijnt er een fee bij
haar bed, dè kans voor Roosje...

DE WERELD VAN WOLF
EN LAM

6 - 9 jaar
Een twintigtal
verhalen over
een onverwachte
vrienden-
combinatie: een wolf en een
lam. In feite gebeurt er niet
zoveel in hun leventje, maar
onverwachte wendingen
zorgen voor kleine verrassin-
gen. Het gaat over angst en
moed, de waarde van goede
bedoelingen, begin en einde
of eeuwige cirkelgang.

ANANSI TUSSEN GOD
EN DUIVEL

9 - 12 jaar
Verhalen-
bundel vol
avonturen van
de slimme spin
met de kleur
van West-Afrika, Zuid- en
Midden-Amerika en niet op
de laatste plaats de Antillen.
Deze ´slimme grapjas, slechte
leermeester en onbeschaamde
gulzigaard´, zorgt telkens
weer voor verrassingen.
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de zwijnenkoning

9 - 12 jaar (B)
Lenny heeft
ruzie met haar
vriendin
Moniek die
vriendschap met
een nieuw
meisje heeft
gesloten. Dankzij een boek,
waarin de personen en ge-
beurtenissen opvallend veel
lijken op wat ze zelf mee-
maakt, leert Lenny zichzelf
beter kennen.
Auteur: Thijs Goverde

harry potter en de
steen der wijzen

9 - 80 jaar (C)
Na de dood
van zijn
ouders woont
Harry Potter
in de bezem-
kast bij een
oom en tante.
In zijn treu-
rige leven komt verandering,
als hij elf jaar is: hij blijkt een
tovenaar te zijn. Voortaan zal
hij op Zweinstein wonen,
hogeschool voor hekserij en
hocus-pocus. Daar krijgt
Harry les in kruidenkunde, en
leert hij toverstokzwaaien.
Toch zal Harry op moeten
passen. Voldemort, de grote
tovenaar, heeft het op hem
voorzien...
Eerste deel over de tovenaars-
leerling Harry Potter.
Auteur: Joanne Rowling

Andere boeken van Harry
Potter:
• 1999 Harry Potter & de Ge-
heime Kamer
• 2000 Harry Potter
& de Gevangene
van Azkaban
• 2000 Harry
Potter en de
Vuurbeker

alle verhalen van kikker en pad

4 - 6 jaar (A)
Alle verhalen over de vertederende vriend-
schap tussen Kikker en Pad zijn hier gebun-
deld in één prachtig boek, ingedeeld volgens
de seizoenen. Voor kleuters vanaf 4 jaar.
Auteur: Arnold Lobel

eline en kleine meeuw

6 - 9 jaar (A)
Eline is met haar ouders een paar weken op
vakantie aan de kust. Ze maakt van nabij mee
hoe een meeuwenjong uit het ei kruipt en op-
groeit. Ze krijgt een hechte band met de vogel als
ze hem thuis mag verzorgen nadat ze hem gered
heeft uit de kaken van een hond.
Auteur: Ellen Tijsinger

haas en konijn

6 - 9 jaar (A)
Haas en Konijn
zijn beste maat-
jes. En ook met
de andere dieren
zijn ze goed
bevriend. Behalve
met Vos! Die heeft het moei-
lijk met de dieren, die hem
plagen. Auteur: Gerard Delft

de jongen op de rots

9 - 12 jaar (B)
Aan de kust
van het eiland
Malta vindt
Josephine een
uitgeputte
jongen. Ze
verstopt hem
in een onbe-
woond huis, omdat ze bang is
dat hij als ongewenste vreem-
deling het land uitgezet zal
worden. Hij blijkt uit Albanië
gevlucht te zijn. Zijn ouders
zijn voor zijn ogen gedood.
Zijn broer is tijdens de vlucht
op zee verongelukt. Jos doet
er alles aan om de jongen op
te knappen, maar kan niet
voorkomen dat ze worden
ontdekt.
Auteur: Jan Michael

bart en de stad van
de schaduwen

9 - 12 jaar (B)
Gozo, het jonge
reismaatje van de
ontdekkingsreizi-
gers Bart en
Jacques le Grand,
blijkt een dubbel-
ganger van de
ontvoerde zoon van de pasja.
Bart en Jacques krijgen de
bijna onmogelijke opdracht de
echte zoon van de pasja op te
sporen... Auteur: Odo Hirsch

de schaduw van
skellig

10 - 13 jaar (B)
Michael is pas
verhuisd en
weet niet goed
wat hij moet
doen. Zijn
ouders zijn
druk met zijn
doodzieke
baby-zusje. Als hij de omge-
ving van het nieuwe huis
verkent, doet hij in een schuur
een heel bijzondere ontdek-
king. Vanaf krap 12 jaar.
Auteur: David Almond
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d!t willen wij

v e r a n d e r e n . . .

Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo... Je bent het er
NIET mee eens! Het moet anders! Hoe? Geef hier je mening...

Kan die teevee van daar naar hier komen?
(de beamer naar mf groep 3)
Als er haakjes aan zitten, dan til ik hem op
en hang hem op in de mf.
Sydney • 3d

Ik wil versieren, die stoel van de juf.
Hoe? Met slingers versieren.
Slingers die nooit kapot gaan.
Dan heeft de juf altijd een versierde stoel.
Sara • 3d

De tafels veranderen.
Ze moeten van ander
materiaal gemaakt wor-
den. Ze moeten van  hout
zijn. Dat vind ik veel
mooier.
Mohamed S • 3d

Ik wil in een ander groepje
zitten. Iemand kletst de hele tijd. Ik wil
graag punten verdienen, dus ik schuif gewoon
mijn tafel weg.
Omer  • 3a

Ik wil dat de deuren een beetje groter zijn.
Ik maak een grotere gaatje met een zaag en
verven blauw.
Ouissem • 3a

Ik wil de baas worden, want dan ga ik helpen
met werk. Ik ga gewoon op zijn stoel zitten.
Tugay • 3a

Ik ga die vlag (sintvlaggetjes, mf 3) op zijn
kop hangen. Ik maak de touwtjes los en dan
doe ik het zo op zijn kop.
Shanice • 3c

Ik wil mijn sokken veranderen, want ze zijn te
klein. Ik ga kopen op markt.
Kubilay • 3c

De computer, omdat het leuk is. Ik wil meer
spelletjes doen, de hele dag door. Ik doe
gewoon een spelletje in de computer en dan
ga ik er de hele dag achter zitten.
Kimberley • 3c

Ik wil graag dat
we in de ochtend meer
tekenen en zo en minder
rekenen. Of dat ook kan weet
ik niet!
Esra • 5b

Lieve kinderen,
Ik wil dat er een schommel op de schoolplein
komt.
Ebru • 5d

Ik wil een schommel
op de schoolplein en
een wip.
Hilal • 5b

Ik wil op deze school
een schomol.
Dilek • 5c

Ik mis iets op de school-
plein een glijbaan of wat
anders.
Elvan • 5c

Ik wil dat er op deze schoolplein een glaaibaan
is.
Semra • 5c

Op deze school wil ik graag een heele groote
glijbaan.
Iman • 5a

Ik mis op de schoolplein een schomol.
Burak • 5c

Ik wil dat er een glij-
baan en nog een
Computer in de klas
komt. En dat er nog
meer spelletjes komt
in de klas. Daaaaaag!
Rabia • 5d

groep

groep



SCHOOLKRANT ONZE WERELD PAGINADECEMBER 2002 5

sesamstraat
Elke dag op TV om 6 uur,
op Nederland 3
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1. Bert en Ernie gaan naar een leuke
speeltuin in de buurt. Omdat Ernie
Bert meegevraagd heeft, betaalt hij de
kaartjes.

2. “Hé,” zegt Ernie, “wat is hier veel
te doen.” De vriendjes denken wel
een minuut lang na wat ze het eerst
gaan doen.

3. “Zullen we van die glijbaan
afroetsjen!” lacht Ernie. Maar Bert
vindt het maar niks. “Dat is toch veel
te makkelijk, Ernie!”

4. Als Ernie boven op de glijbaan zit,
roept hij: “Kom alsjeblieft Bert, ik
durf niet alleen naar beneden.” Bert
zucht diep.

5. Bert is nog niet boven... of Ernie
glijdt al naar beneden. Nu durft hij
wel. Alleen maar omdat zijn vriendje
bij hem in de buurt is.

6. Maar wat is dat? Bert durft eigen-
lijk ook niet alleen van de glijbaan af.
Maar Koekie Monster, Grover en
Elmo durven wel. Die helpen Bert.

Bert en Ernie en de hoge glijbaan
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quizzzzzzzzzzzz..... DINO
aRGENTINO

De laatste tijd  worden er veel
fossielen van dinosaurussen in Argentinië gevonden.

Reden voor de schoolkrant om daar een quiz van te maken.
Maar niet zomaar een quiz: de antwoorden moet je namelijk zelf

gaan zoeken op het Internet , en wel bij http://www.natuurdatabase.nl

Klik daar op het plaatje: Dino Argentino en daarna
op het plaatje: Alles over Dino’s in 50 kindervragen .

Succes!!

1. Hoe lang hebben de dino’s bestaan?

A.q Ongeveer 1000 jaar
B.q Ongeveer 1 miljoen jaar
C.q Meer dan 165 miljoen jaar

2. Stampte een dino hard met zijn voeten?

A.q Ja, vreselijk hard
B.q Net zo hard als een olifant
C.q Nee, onder zijn poten zaten namelijk

stootkussens om de klap op te vangen

3. Wat was de kleur van hun ogen?

A.q Geel
B.q Dat weten we niet
C.q Rood

4. Hoeveel poepte de Argentinosaurus?

A.q Tussen de 500 en 1000 kilo per dag
B.q Net zoveel als een konijn

5. Wat is de bekendste dino?

A.q De T. Rex (Tyrannosaurus Rex)
B.q De Stegosaurus
C.q De Velociraptor

6. Wat voor huid hadden dino’s?

A.q Een harde, gladde huid
B.q Een harde, stevige huid met schubben

7. Wat is het belangrijkste verschil tussen
een planteneter en een vleeseter?

A.q De poten
B.q De tanden
C.q De ogen

8. Hoeveel woog een Velociraptor?

A.q 10 kilo
B.q 15 kilo
C.q 3000 kilo

9. En hoeveel woog een Argentinosaurus?

A.q 2000 kilo
B.q 40 kilo
C.q 80000 kilo

10a. Dino’s waren de grootste landdieren
10b. Dino’s stierven 65 miljoen jaar uit

A.q zin a is waar, zin b is niet waar
B.q zin a is niet waar, zin b is wel waar
C.q zin a en b zijn allebei waar

Lever je oplossing voor
1 februari in bij je juf of meester.
Voor de winnaar hebben we een
leuke verrassing in petto.
De meest extreme dinosauriërs
uit Zuid-Amerika zijn nu voor
het eerst in Europa te zien:

van 12 oktober 2002
t/m 9 maart 2003

in het Nationaal Natuur-
historisch Museum te Leiden.

Meer info hierover vind je op:
http://www.naturalis.nl
Voor Dinokleurplaten en spelletjes:
http://www.dinosaurus.nl

http://www.natuurdatabase.nl
http://www.naturalis.nl
http://www.dinosaurus.nl
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m o p p e n
t r o m m e l

   Humor voor iedereen door iedereen. Weet jij ook een mop en wil je
        anderen laten lachen? Stuur hem dan op naar de schoolkrant...!

een ei hoort erbij

Er zitten twee ijskasten in de boom te kaarten.
Zien ze onder de boom een ei voorbij huppe-
len. Roept een van de ijskasten naar beneden:
“Hé, ei, doe je mee een spelletje kaarten? Met
z’n drieën is het veel gezelliger.”
“Nee,” roept het ei naar boven, “ik heb geen
tijd, ik moet om twee uur bij de kapper zijn.”

kopje thee

Komt een mevrouw bij de dokter, die zegt:
“Dokter, als ik thee drink heb ik altijd zo’n pijn
in mijn oog!”
Zegt de dokter: “Dan moet u eerst het theele-
peltje uit uw kopje halen voor u gaat drinken.”

boerenkool

Een boerengezin zit aan tafel. Vraagt de boer:
“Wat eten we?” Zegt de boerin: “Boerenkool.”
De boer: “Nee hè, niet alweer! Dat eten we nou
al de hele week. Als we dat morgen weer eten
gooi ik het zo uit het raam.”
Eten ze de volgende dag wéér boerenkool. Dus
pakt de boer de pan en smijt die uit het raam.
Staat de zoon op en gooit zijn stoel naar bui-
ten! En daarna alle borden!! Vraagt zijn vader:
“Waarom doe je dat?!” “Ooooooohhhh,” zegt
de zoon, “ik dacht dat we buiten gingen eten.”

ezel?

Er staan 2 paarden in de wei en ze zijn
heel boos op elkaar. Zegt het ene paard:
“Morgen sta ik heel vroeg op en dan
schrijf ik ‘Ezel’ op je deur”. Zegt het
andere paard: “Dan sta ik nog eerder
op en dan veeg ik het er weer af!”

2 oenen (1)

Twee oenen vallen in het water. Zegt de ene
oen: “Hellup, hellup!”
Zegt de ander: “Zullen we samen roepen?”
Zegt de eerste weer: “Ok! Samen, samen!”

zand

Er lopen twee zandkorrels door de woestijn.
Zegt de een tegen de ander: “Hé, we zijn
omsingeld!”

2 ballonnen

Lopen er ook nog twee ballonnen, zegt de ene
ballon tegen de andere: “Dat is een mooie
cactussssssssssssss...”

bananen

Er liggen 2 bananen in bed, zegt de één tegen
de ander: “Ga eens recht liggen, joh!”

2 oenen (2)

Twee oenen staan onder de douche.
Vraagt de ene aan de ander: “Waarom heb je je
paraplu opgestoken?”
Zegt de ander: “Omdat ik mijn handdoek ben
vergeten...”

in bad

Er zitten twee koeien in bad. Zegt de ene koe:
“Lekkere zeep is dit!”
”Ja,” antwoordt de andere koe. “Alleen die
vlekken op mijn huid, die krijg ik er niet af.”

broem...

Nick zit in de klas. Tijdens de les zegt hij
steeds: “Broem, broembroem, broemmmm....”
De meester zegt: “Nick, houd daar mee op!”
Maar Nick gaat door: “Broembroembroemm.”

Nu wordt meester echt boos en zegt:
“Als je niet kunt ophouden ga je de
klas maar uit!”
Dan antwoordt Nick: “Dat wil ik wel

meester, maar dat kan niet. Mijn benzine
is namelijk op. HA HA HA!”

ruzie

Er lopen twee halve kippen
op straat. Zegt de een tegen de

ander: “Goedmaken?”
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Gel-pennen
Wie heeft voor mij een gelpen? Te
ruil voor een etui.       Ra’iesa, 6d

De zaalvoetbalbeker die ik heb
gewonnen wil ik ruilen voor een set
gelpennen.                  Abuzar, 6a

Graag ruilen: Dragon Ball Z stickers,
voor: gelpennen.           Burak, 6a

Te ruil: mijn Pokemon kaarten voor
een set gelpennen.    Avinash, 6a

Graag ruilen: Dragon Ball Z kaar-
ten tegen gelpennen.    Yusuf, 6a

Dragon Ball Z
Ik wil graag ruilen: Pokemon kaar-
ten voor Dragon Ball Z kaarten.
                                  Ashwin, 6a

Graag ruilen: potloden voor Dra-
gon Ball Z kaarten.      Marlon, 6d

Ik wil graag Pokemon stickers rui-
len tegen Dragon Ball Z stickers.
                                      Oguz, 6a

Diversen
DIT wil ik ruilen: Merve, tegen een
ander leuk kind of 3 repen choco-
lade.                      Juf Wendy, 6d

Graag ruilen: een etui tegen een
CD.                               Nuray, 6d

kleintje

ruilbeurs
(dus NIET kopen!)

10 wijsheden
1. Wie anderen bespreekt, bespreekt zichzelf.
2. Wijsheid is de optelsom van alle fouten die je hebt

gemaakt.

3. Als een compter “Ram disk” meldt, is dat géén opdracht.
4. Veel kennis is nog geen wijsheid.

5. Een echte vriend(in) is als de zon: ze verschijnt als alles

donker wordt om je heen.
6. Genoeg hebben is een rijkdom. Meer dan genoeg hebben

is schadelijk.

7. Als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken, was
de hele wereld gelukkig.

8. Houd van mensen zoals ze zijn: er zijn geen anderen.

9. Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand.
10.The art of power is to control yourself. The art of

weakness is to control others.

dierenarts

Weet u, ik heb vleugels maar ik
kan niet vliegen. Terwijl de
kerstman met zijn herten door
de lucht vliegt... Hoe zit dat?
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Farid en Omer uit groep 8d gingen naar de wedstrijd tus-
sen Barcelona en Galatasary.
Na de wedstrijd wisten ze de kleedkamer binnen te ko-
men en stelden Patrick daar enkele vragen.

V: Bij welke club ben je begonnen?
P: Ik ben meteen voor AJAX gekozen (onze favoriete

club)

V: Hoe lang voetbal je al?
P: 20 jaar

V: Hoeveel keer heb je gescoord?
P: In mijn amateur- en proftijd 856 keer!!!!!?????!!!!!

(beetje veel he)

V: Ben je de topscoorder van Barcelona?
P: Tja, dat ben ik wel maar ik schep er niet mee op.

V: Wat vind je van Barcelona? (de stad)
P: Ik vind het een pracht stad alleen de siestaas duren te

lang en de vrouwen stellen mij in een kwaad daglicht.
(geintje dat verzint de pers)

V: Welke positie sta je?
P: Ik ben een geboren spits en zal dat ook blijven!!!!!!!!!!!

V: Wat voor opleidingen heb je gedaan?
P: Ja goeie vraag ik had als schooladvies mavo. Na het

behalen van mijn diploma wist ik niet wat ik wou. Ik
voelde me opgesloten op school, ik speelde liever een
potje voetbal. Uiteindelijk kwam ik in een sport-
internaat. 5 jaar later zat ik in het oranje elftal.

V: Vond je het leuk?
P: Ja, ik vond het een eer om in jullie schoolkrant te

komen.

V: Wil je nog iets zeggen ?
P: Ja, geniet van je basisschooltijd want dat is de leukste

tijd uit je leven!

Enkele mooie wallpapers van Patrick en andere spelers kun je
downloaden op: http://www.geocities.com/soccerwallpaper/player/

interview met...

Patrick Kluivert

Patrick op 9-jarige leeftijd
(bij Ajax met Frank Rijkaard)

http://www.geocities.com/soccerwallpaper/player/
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kook
pagina

Weet jij ook iets lekkers en heb je het recept? Typ het uit op de computer,
zoek er een plaatje bij en stuur het op naar de schoolkrant...

bakbanaan
uit Suriname - Door Sarishma

Dit heb je nodig:
• 250 gram bloem
• 2 eieren
• 4 liter halfvolle melk
• 4 stuks rijpe bakbanaan
• 5 eetlepels suiker

Zo maak je bakbanaan:
1 Alles (niet de bananen) in een kom mixen
2 De bananen schillen en schuin snijden
3 De dunne plakjes bakbanaan in de deeg om-

draaien en dan bakken

maizena-koekjes
uit Suriname - Door Alisha

Dit heb je nodig:
• 700 gram maizena-vanille
• 375 gram disco-bolletjes
• 250 gram boter
• 4 eieren

Zo maak je koekjes:
1 De boter, suiker en maizena romig roeren
2 Eén voor één de eieren toevoegen
3 De maizena zeven en al roerend toevoegen
4 Daarna balletjes vormen en op gelijke af-

stand op een beboterd bakblik leggen
5 Balletjes platdrukken, met disco-bolletjes be-

strooien en in een warme oven gaar bakken

panekoek
uit nederland - Door Rodi

Dit heb je nodig:
• een halve liter melk
• 200 gram bloem
• 2 eieren
• 1 theelepel zout

Zo maak je panekoek:
1 En roere dan pas bakken maar
2 En als je klaar bent dan smullen maar
3 En dan beetje suikerpoeder erop

aardbeien-ijs
uit frankrijk - Door Cigdem

Dit heb je nodig:
• een bakje of blik aardbeien
• 6 eetlepels witte basterdsuiker
• 1/8 liter slagroom
• 1 eierdooier
• citroensap
• zeef

Zo maak je het ijs:
1 Roer de aardbeien door de zeef
2 Doe de suiker erbij en ook een paar drup-

pels citroensap
3 Klop de slagroom met de eierdooier
4 Schep dit door het aardbeienmengsel
5 Doe het in een bakje in de diepvries
6 Ieder half uur goed roeren
7 Na drie uur is je zelfgemaakte ijs klaar

milkshake (aardbeiensmaak)

uit amerika - Door Shanella

Dit heb je nodig:
• 1 bolletje aardbeienijs
• 1 eetlepel aardbeiensiroop
• 5 aarbeien
• 1 dl (1/10 liter) melk

Zo maak je de milkshake:
1 Meng in de mixer het ijs, de aardbeien, de

siroop en de melk 15 seconden door elkaar
2 Schenk de milkshake in een glas en direct

opdrinken met een rietje
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kids & co.
http://home.hetnet.nl/~nl4748/
Een site boordevol kleur-
platen, foto’s, songteksten
en wallpapers over
Sesamstraat, K3, Kabouter
Plop, Disney en Barbie. de digitale kast (werkstukken)

http://www.dwk.nl
Op zoek naar inspiratie voor je werkstuk? Bij De
Digitale Werkstukken Kast vind je veel interessante
onderwerpen. Je kunt er werkstukken van andere
kinderen bekijken of vragen stellen.
Heb je een mooi werkstuk gemaakt en wil je dit
opsturen, klik dan op de ‘Scharrelbak’. Wie weet
wordt jouw werkstuk geplaatst!!

de knutsel doos
http://www.knutseldoos.nl
Zelf een trekpop maken? Of
een masker of een puzzel?
De Knutseldoos
heeft het! Ver-
der vet veel
kleurplaten
over Bambi,
elfjes, dieren,
Alladin, Dribbel, Harry
Potter, artiesten, filmsterren,
tv-series... Gewoon te veel
om op te noemen.

netwijs
http://www.netwijs.nl
NetWijs is dé zoek-
machine voor kinderen op
de basisschool. Handig
voor je werkstuk of je
favoriete onderwerp.
NetWijs bevat meer dan
1000 onderwerpen (links),
vaak met prachtige foto’s.

spelletjes
http://www.indeschool.nl
Van woordzoeker
tot doolhof, van Bubbles
via WickyWoo tot PacMan.

de taptoe
http://www.taptoe.nl
Ben je geen lid van de Taptoe, dan kun je hier toch terecht
voor goede informatie. Niet alleen voor helden, natuur, beroe-
pen of techniek, maar ook voor meer serieuze kinderzaken als
verliefd zijn, volwassen worden, pesten of gepest worden,
ziek zijn, rascisme en discriminatie.

http://www.kindertelefoon.nl

HELP!!

0800-
0432

elke dag van 2 tot 8 uur

(gratis &
anoniem)

huiswerk-web
http://www.huiswerkweb.nl
Niet genoeg huiswerk van
de juf gehad? Nou, dan kun
je hier wel terecht!!

reken-web
http://www.fi.uu.nl/rekenweb
Zoveel rekenspelletjes dat je
er een punthoofd van krijgt.

de  jeugdbieb
http://www.jeugdbieb.nl
Je kunt hier zoeken op
rubriek, onderwerp of
SISO-nummer.
Bijvoorbeeld: je wilt meer
weten over RAP-muziek.
Dan zoek je op de R bij onder-
werpen en klikt op het woord
RAP om er meer over te lezen.
Wil je ook het boekje lezen?
Onthoud dan het SISO-
nummer wat er onder staat
en ga naar de bieb. Is het
boek niet in de bieb? Dan
gewoon even bestellen!!

computer
p a g i n a

0

1
0 0

0

0

01

1

1 1

1

1

1

1

0
010

Heb je thuis Internet, ‘SURF’ dan eens naar één van
de onderstaande sites voor urenlang plezier.

http://home.hetnet.nl/~nl4748/
http://www.dwk.nl
http://www.knutseldoos.nl
http://www.netwijs.nl
http://www.indeschool.nl
http://www.taptoe.nl
http://www.kindertelefoon.nl
http://www.huiswerkweb.nl
http://www.fi.uu.nl/rekenweb
http://www.jeugdbieb.nl


SCHOOLKRANT ONZE WERELD PAGINADECEMBER 2002 13

de reis t a f e l
De reistafel gaat over vakantieverhalen van kinderen. Heb jij
ook een bijzondere vakantie gehad? Schrijf dan een verslagje
en stuur dit (liefst met een foto) op naar de schoolkrant...

turkije
ANKARA - Door Ezgi
Ik ging naar Turkije daar waren
er paar familieleden. Zij hadden
een grote tuin.

Ik ging altijd in de tuin spelen. Ik
had daar een grote hond gezien. We
gingen heel vaak op bezoek had van
een vriendin. Mijn zusje had 4 vrien-
dinnen. Wij gingen van Ankara naar
een ander stad duurde 1 uur. We
gingen naar een stad met een hele
grote meer. Ezgi

naar slagharen
SLAGHAREN - Door Angela
Ik ga jullie een verhaal vertellen over
mijn vakantie. Ik ben niet naar een
ander land geweest maar, ik heb wel
een leuke vakantie meegemaakt.

Het begon zo: Ik dacht dat we op vakantie naar een an-
der land zouden gaan (Spanje) maar dat ging niet door
omdat mijn oma een weekje naar Slagharen had
geplend moest ik dus naar Slagharen gaan.
Dus daar was ik dan in Slagharen het is daar ook zo

leuk. Nou was ik met een nichtje en neef van me
en liep ik dus met hun in het pretpark. We heb-
ben erg genoten en we hebben er ook gezwom-
men dat was allemaal erg leuk. Toen ik terug-
kwam vierde ik mijn verjaardag.

En verder heb ik ook andere leuke dingen ge-
daan zoals shoppen, op het

strand gewandeld en
gelogeert bij mijn oma.
En ik ben ook dagjes
gewoon uit geweest.
Zo zag mijn vakantie
er dan zo een beetje
uit.               Angela

six flags
NEDERLAND - Firat
Vorig jaar in de zomer-
vakantie ben ik naar veel pret-
parken geweest, zoals: Six Flags
Holland, drievliet en duinerel.

Mijn familie kwam ook mee. Het was
heel erg leuk. Ik ben in de Splash,
reuzenrad, spokenhuis, achtbaan en
in de boks auto’s geweest. De splash
vond ik het leukst.
In drievliet had ik voor mezelf een
sleutelhanger gekocht. Voor de rest
zijn we veel gaan barbecuen in de

zuiderpark. Mijn vader had het lekker klaargemaakt. Het
was heel erg lekker, vooral de kippenpootjes.
In de zuiderpark had ik ook nog veel gevoetbald met
mijn grote neef Neco en anderen. Ik had 10 keer ge-
scoord. Voor de rest ben ik in de vakantie nog naar
bruiloften en verjaardagsfeestjes geweest. Misschien
gaan we dit jaar naar Turkije met de auto of anders met
de vliegtuig. Firat
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beestenbende
DEN HAAG - Door Rabia en Ezgi uit 5a
Op dinsdag 8 oktober 2002 gingen wij
naar de meseon. Wij hadden Thema
beestenbenden daar konden wij zien hoe
je de dieren opzet kon zien.

We gingen opdrachten Maken en we hebben
mensen boten (botten) gezien. En we gingen de
dieren aaien en we hebben de video gezien. En we
hebben over de dieren gepraat we gingen met groep 5a en 6c en in de bus deed nabil en warsha
en kishen en hanad raar. Juf Mariska ging ook mee de meester van 5a heet meester jamal en de
meester van 6c heet meester Moris en de bus stopte bij de da la rijweg.

We gingen om half 9 uit de klas na ons
kwam meester Henk van 5b en toen waren
de mensen aan het bouwen. Wij gingen van
de achterkant naar binnen en de meester
ging fotos maken. En de meester van
de meson heet Rik en we gingen
groepjes van 2 gemaakt. We hebben
ook een oog van de struisvogel gezien
en ook vlinders en inktvissen en krab-
ben en wespen.

En we hebben ook een zebra en een
giraf gezien. De meester van de meson

was heel lief We hadden dode vogels
gezien en we hebben een dode slang

geaaid. Toen mochten wij achter aan
zitten en bij de terugweg mochten wij

voor aan zitten. Toen we in de klas
kwamen dachten de kinderen dat de

meester weg was. We moeste naar
boven om les te krijgen In de
meson gaan ze niet alleen vogels
opzetten Maar ook andere dieren
en we hadden de lichaam van de
kraai, en de egel had echte stekels
maar de Ogen waren van glas en
de boten waren echt.

De groeten van Rabia en Ezgi

Wil je meer weten over het Museon
en het opzetten van dieren? Kijk op:
http://www.museon.nl
http://www.prepareren.nl

http://www.museon.nl
http://www.prepareren.nl
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r a a d s e l
a c h t i g

   Humor voor iedereen door iedereen. Weet jij ook een mop of raad-
sel en wil je anderen laten lachen? Stuur hem op naar de schoolkrant.

gebit

Waarom heeft een krokodil zo’n grote bek?

windhaan

Waarom staat er een haan op de kerktoren?

dier

Wat is groen en huppelt in de wei?

rood

Het is rood en zit op een hek?

giraf

Waarom zit de kop van de giraffe zo ver van
zijn lijf?

vrucht

Het is oranje en het hangt misschien aan een
boom, ra ra wat is dat?

bang

Wat is: het kruipt over de grond en het is geel
met zwart?

kleurtje

Het is blauw en niet zwaar.

Nog een keer

Jantje en Nogeenkeer zitten in een bootje.
Jantje valt eruit. Wie blijft er dan nog over?

welk huis

Het groene huis staat aan de linkerkant. Het
rode huis staat aan de rechterkant. Weet je
waar het witte huis ligt?

krak!

Hoe laat is het als een olifant op een hek gaat
zitten?

mondje ...

Wat is het verschil tussen de tandarts en de
juffrouw?

rara...

Als je weet wat ik ben dan ben ik het niet,
maar als je het niet weet ben ik het wel.

groente

Het is groen en het hangt naast de kerk.....

niet hier

Aan de bovenkant op een pak melk staat ”Hier
openen”. Wat staat er in België op diezelfde
plaats?

handig

Ork, ork, ork, ork, ork, ork, ork, ork, ork, ork.
Soep eet je met een...

licht

Weet je waar het licht blijft wanneer je het ‘s
avonds uit doet als je naar bed gaat?

Anders passen zijn tanden er niet in!

Omdat er anders geen kip binnenkomt

Een dophertje

Verf

Omdat hij zo´n lange nek heeft

Een misschienaasappel

Een giraf met hoogtevrees

Tijd voor een nieuw hek!

LICHTblauw

In Amerika

Een heilig boontje

De tandarts zegt: mondje open en de juffrouw zegt:
mondje dicht.

Antwoord: een raadsel

Kijk eens in de koelkast!

”Thuis openen”

Lepel natuurlijk!
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b i o s c o o p
 Hier vind je films die nu draaien of pas op Video / DVD
                 uit zijn. Heb je zelf ook een leuke film gezien,
            stuur dan een verslagje naar de schoolkrant...

j o u r n a a l

piratenplaneet

Taal: Nederlands
Tekenfilm
Als 15-jarige jongen brengt
Jim zijn dagen door met
stunts uithalen op zijn
solarsurfboard (een soort
skateboard met zeil waarmee
je tussen de sterren kunt
surfen). Jim heeft zijn plek in
het universum nog niet ge-
vonden en is zijn kinder-
droom al lang vergeten. Maar
als hij op een dag per toeval
een schatkaart ontdekt gelooft
hij dat het de weg zal wijzen
naar de verloren schat van
Kapitein Flint. Jim verlaat zijn
moeder om aan boord van een
schitterend ruimteschip op
zoek te gaan naar de schat. De
inspirerende cyborg-scheeps-
kok John Silver ontfermt zich
over Jim en onder zijn leiding
leert hij, samen met de kleine
gedaantewisselaar Morf,
belangrijke lessen. De belang-
rijkste les leert Jim als hij door
verraad wordt geconfronteerd
met zichzelf en hij de kracht
moet vinden om zijn dromen
te verwezenlijken. Zelf ont-
dekt hij een ‘schat’ die groter
is dan hij ooit had durven
dromen....
Piratenplaneet draait in:
• Metropole Theater
• Pathé Buitenhof
• Pathé Scheveningen

harry potter en de
geheime kamer (2)

Taal: Nederlands of
Engels naar keuze
Harry gaat naar het tweede jaar
van de school voor hekserij. Hij
krijgt echter waarschuwingen
van een huis-elf om niet terug te
keren naar Hogwarts/
Zweinstein. Maar hij luistert
niet. Dan gebeuren er vreemde
dingen op school. Harry hoort
steeds een stem; een stem die
uit de muren van de school lijkt
te komen. Harry en zijn vrien-
den gaan op onderzoek uit en
krijgen het verhaal van de

geheime kamer te horen. Deze kamer kon alleen geopend
worden door Salazar Slytherin/ Zwadderich. Harry kan
sisseltong praten, wat betekent dat hij met de slangen kan
praten. Hij alleen kan daarom de stem uit de muur verstaan.

Harry Potter 2 draait in:
• Babylon
• Metropole Theater
• Pathé Buitenhof
• Pathé Scheveningen

pietje bell

Taal: Nederlands
Komedie
Pietje Bell weet met zijn rare
avonturen de stad op stelten
te zetten. Daardoor haalt hij
de voorpagina van de krant.
Sommigen spreken er schande
van, anderen vinden hem een
held. Hij probeert op allerlei
manieren geld te verdienen.
Maar er verschijnen nare
stukken over hem in de krant.
Pietje wil wraak nemen en
besluit onzichtbaar te worden.
Vanaf nu krijgt men te maken
met de bende van De Zwarte
Hand....
Pietje Bell draait in:
• Babylon
• Metropole Theater
• Pathé Buitenhof
• Pathé Scheveningen
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bios-info
Hieronder vind je alle infor-
matie over de bioscopen:

babylon

Koningin Julianaplein 30
tel.: 070 - 347.16.56
Naast het Centraal Station in
het winkelcentrum.
Bereikbaar met Tram 1, 2, 3, 6,
7, 9 en 12 en Bus 4, 22, 25, 30,
43 t/m 46, 90, 122, 123, 126,
127, 130 en 132 (CS). Parkeren
kan in de parkings ‘Babylon’
en ‘Centraal’.

Metropole theater

Carnegielaan 16
tel.: 0900 - 1458 (24 uur per dag)
Nabij het Vredespaleis aan de
Laan van Meerdervoort.
Bereikbaar met Tram 3 en Bus
4 en 13. Parkeren kan gratis in
de omgeving van het theater.

pathé buitenhof

Buitenhof 20
tel.: 0900 - 1458 (24 uur per dag)
Gelegen tegenover het Bin-
nenhof. Bereikbaar met Tram
3, 7, 8 en 9. Parkeren kan in de
diverse parkeergarages in de
omgeving.

pathé scheveningen

Kurhausweg 2
tel.: 0900 - 1458 (24 uur per dag)
Bereikbaar met Bus 22, 23, 14
en met Tram 1, 8, 9. Uitstap-
pen bij halte Kurhaus.
Parkeren met de auto in de
Parking Scheveningen Bad
aan de Zwolsestraat.

De theaters Metropole, Pathé
Buitenhof en Pathé
Scheveningen zijn onderdeel
van Pathé. Voor meer info en
reserveringen via het internet
zie:
http://www.pathe.nl

kijkwijzer
Wel of niet kijken?

Als je een film kijkt dan kan
die film heel eng zijn, zodat je
ervan gaat dromen. Of er
wordt veel gevochten, of
gevloekt. Allemaal vervelende
dingen waar je niet van kan
slapen.

Met de plaatjes van de Kijk-
wijzer weet je of je mag kijken
of niet. Dit zijn er een paar:

Deze film is voor
alle leeftijden. Je
kunt er dus naar
kijken.

De film is NIET
voor kinderen
onder de 12 jaar.

Dit is een enge
film. Niet kijken
als je daar slecht
van slaapt.

In deze film zit
veel geweld. Echt
niet leuk, al dat
vechten.

In deze film
wordt gevloekt
en worden nare
dingen gezegd.

De film is NIET
voor kinderen
onder de 6 jaar.

Deze plaatjes zijn voor de TV,
de bioscoop,  video en DVD.
Maar hoe dan ook: altijd eerst
vragen of je mag kijken...!

Harry Potter
Te ruil: 11 HP stikkers voor andere
HP stikkers.             Oussama, 5d

Te ruil: Harry Potter stikers tegen
Dragon Ball Z stikers.    Ceren, 5d

Ruilen: 10 DragonBallZ stikkers
tegen 4 HP stikkers.    Rukiye, 5d

Knikkers
Graag ruilen: knikkers tegen: Dra-
gon Ball Z.                Huseyin, 5c

Te ruil: knikers tegen kaarten van
Dragon Ball Z.            Sheryar, 5c

Dit wil ik ruilen: knikers tegen: Dra-
gon Ball Z stickers.      Serdar, 5b

Te ruil: knikers voor Dragon Ball Z
stickers.                        Burak, 5c

Ruilen: knikers tegen: 80 Dragon
Ball Z kaarten.        Guillermo, 5b

Pokemon
Graag ruilen: Pokemon kaarten te-
gen gelpennen.            Sanjay, 5b

Te ruil: Pokemonkaarten tegen een
jojo of DBZ-kaarten.        Rauf, 5b

Diversen
Dit wil ik ruilen: Action Man tegen
Domino’s.                     Sunny, 5a

Te ruil: een potlood tegen plaatjes
met koala beertjes.          Shai, 6d

Ruilen: kerst stikkers voor: 5 pen-
nen en stikkers.            Riguel, 5a

Graag ruilen: een auto tegen 50
Dragon Ball Z.              Erdem, 5d

Te ruil: 5 penen en 1 stikkervelt
tegen: 2 penen en ook een
stikkervelt.              Katherine, 5d

kleintje

ruilbeurs
(dus NIET kopen!)

http://www.pathe.nl
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dolfijnen in het omniversum (film) € 8,-

President Kennedylaan 5, Den Haag (naast het Museon)
tel.: 0900 - 666 48 37 (0,25 euro per minuut)
• De film draait elke dag om 15:00 uur (3 uur ‘s middags)
De film Dolphins neemt je mee op een schitterend onderwater-
avontuur. Het Omniversum is een soort ‘superbioscoop’ met
een heel groot en rond filmdoek helemaal om je heen.
Meer weten of reserveren via internet: http://www.omniversum.nl

“van het zwaard en de roos” (4-10 jaar) € 4,-

In Jeugdtheater ‘Pierrot’, Ferrandweg 4T, Den Haag
Kaartverkoop en reserveren: 070 - 393 33 48
• Vrijdag 27 december t/m zondag 29 december om 14:00 uur
Het koninkrijk wordt bedreigd door de Snotmeester die alles en
iedereen “besnot”. Rudolf de Roerloze wordt erop af gestuurd.
Meer weten? Kijk op www.denhaag.org/~pierrot

disney on ice: “belle en het beest” € 15,-

Nederlands Congres Centrum en Statenhal
Churchillplein 10, Den Haag
tel.: 0900 - 202 9200 (de speciale
Disney On Ince lijn)
• van vrijdag 20 tot en met don-
derdag 26 december 2002, elke dag
om 15:30 uur (soms om 12:00 uur
en 19:00 uur)
Deze betoverende productie
van Disney on Ice brengt een geweldige mooie ijs-show met
prachtige kostuums, kleurrijke decors en alom bekende mu-
ziek. Voor de hele familie, geheel Nederlands gesproken.
Meer weten of online reserveren: http://www.ntk.nl/content/doi.html

nieuwjaarsduik in de noordzee gratis!

Lokatie: Strand Scheveningen (ter hoogte van de Pier)
• op 1 januari om 12:00 uur
Vanaf 10.30 uur kan iedereen zich inschrijven bij de kraampjes
op het strand. Na inschrijving ontvang je een deelnemersbewijs
en kun je je omkleden in een grote tent. Om het spartaanse
karakter van de duik te behouden zijn er geen faciliteiten in de
tent aanwezig, zoals toiletten, omkleedcabines, centrale ver-
warming etc.
Een goede voorbereiding is noodzakelijk bij winterse tempera-
turen, daarom worden de deelnemers om 11.30 uur op het
strand verwacht voor een speciale aerobic-warming-up.

a g e n d a
Hier vind je leuke activiteiten die je in de
kerstvakantie kunt doen. Let op: heb je
een kaartje nodig, dan bijtijds reserveren!!!

winter-kermis € 12,50

Darling Market, Volmerlaan12,
Rijswijk. Tel.: 070 - 307 59 00
• van 25 december 2002 tot en
met 5 januari 2003, elke dag van
11:00 uur tot 19:00 uur
Met ooievaarspas: 50% korting
De kermis mag je niet missen!
Wat dacht je van de achtbaan,
spookslot, botauto’s en de
Astor-liner? En er is nog veel
meer. De kinderspeelstad is
echt heel groot: twee ver-
diepingen vol met spannende
gangetjes, klimrekken, spring-
kussens en een heel groot
ballenbad. Nieuw is dit jaar
het familie-circus. Je ziet er
paarden, acrobaten en natuur-
lijk clowns. Een dagje uit
voor iedereen! Terwijl jij je
uitleeft, kunnen je ouders of
verzorgers, je opa of oma naar
de gezellige winkelmarkt en
internationale restaurantjes.
Meer weten? Kijk op:
http://www.darlingmarket.nl

Bereikbaarheid:
Trein
Station Rijswijk is op 10 minuten
loopafstand van Darling Market.
Kies uitgang Plaspoelpolder. Op
Huis te Landelaan naar rechts.
Doorlopen tot Volmerlaan 12. Of
stap bij het station op een van
onderstaande bussen.
Bus
Elke dag van de week: HTM: 30,
Connexxion: 39, 129
Tram
HTM lijn 17

“de loods”

Beierstraat 105, Den Haag
tel.: 070 - 364 81 88
Tijdens het maken van de
schoolkrant was het pro-
gramma van De Loods nog
niet helemaal bekend. Wil je
toch weten wat er in de va-
kantie allemaal te doen is?
Loop dan even langs De
Loods en haal de folder op.

http://www.omniversum.nl
http://www.ntk.nl/content/doi.html
http://www.darlingmarket.nl
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colofon
Wereldnieuws is een
uitgave van B.S. Onze Wereld
en verschijnt 3 keer per school-
jaar:
• voor de kerstvakantie
• voor de voorjaarsvakantie
• voor de zomervakantie

Wereldnieuws wil graag
vaker verschijnen. Dat kan
alleen als jullie genoeg stukjes
aanleveren.

Er zijn twee manieren om je
stukje op te sturen naar de
schoolkrant:

1  Type je verhaal, mop of
raadsel op de computer, bewaar
het op floppy en geef deze aan
je juf of meester

2  e-mail je stukje direct naar:
schoolkrant@onzewereld.nl

(of je nu thuis in Den Haag bent
of op vakantie in Turkije, als je
dit e-mailadres opgeeft zal je
verhaal altijd bij ons aankomen)

Van deze schoolkrant is ook een
elektronische versie. Deze kun je
lezen op onze website:
www.scolucas.nl/onzewereld

De redactie van Wereld-
nieuws bestaat uit de vol-
gende personen:
• juf Astrid
• meester Jamal
• juf Katinka
• meester Theo
• juf Wendy
• meester Henk
Bij hen kun je altijd terecht voor
vragen over de schoolkrant

B.S. Onze Wereld
Brandtstraat 87 (groep 1 - 4)
2572 CC Den Haag
tel.: 070 - 345 93 00
Brandtstraat 80 (groep 5 - 8)
tel.: 070 - 345 19 39

groot russisch staatscircus van € 9,- tot € 32,-

Malieveld, Den Haag
tel.: 0900 - 11 22 333 (Ticketlijn 0,45 euro per minuut)
• van 18 december 2002 tot en met 5 januari 2003
De vierde editie van het Groot
Russisch Kerstcircus in Den
Haag belooft één van de
grootste publiekstrekkers van
Nederland te worden. De
beroemde clown Oleg Popov
zal een gastoptreden geven.
Je ziet de meest uiteenlopende
dieren zoals zeeleeuwen en
natuurlijk ook grote bruine beren en gevaarlijke tijgers.

jeugdcircus “rotjeknor”  € 10,-

Theater Zwembad “De Regentes”, Weimarstraat 63, Den Haag
Reserveren: 070 - 363 77 98
• 2e kerstdag, 26 december (€ 14,- cjp/uitpas € 12,50 kind € 10,-)
Jeugdcircus uit Rotterdam. 30 jongeren maken met live muziek
een circustheatervoorstelling. Het publiek wordt geraakt door
de kunstjes maar vooral ook door de overgave, de overtuiging,
de spanning en ontroering. Wil je meer weten? Kijk op:
http://www.deregentes.nl  of   http://www.circusrotjeknor.nl

”groei peter! groei” (4 - 8 jaar)

Zeeheldentheater, Trompstraat 342, Den Haag
Reserveren: 070 - 361 59 77
• donderdag 26 t/m dinsdag 31 december 2002, aanvang 14:00 uur
Theatergezelschap Koning Keizer Admiraal speelt deze keer
een betoverend muzikaal bewegend verhaal voor de kleintjes
en hun grootjes: “Groei Peter! Groei”, geïnspireerd door het
boek “Ieorg Idur”, van Roald Dahl. Verhaal: twee ernstig zieke
mensen, waarvan één gehandicapt, vinden via allerlei myste-
rieuze gebeurtenissen tussen Meneer Tobbe (de dokter) en
Mevrouw Diva (de verpleegster) hun gezondheid weer terug!

”kikker” (4 - 8 jaar) Volw.: € 16,- Kind: € 8,-

De Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag
Reserveren: 0900 - 345 67 89 (of de Uitlijn: 0900 - 0191)
• donderdag 26 december 2002, aanvang 15:00 uur
Wie kent niet de mooie boekjes van Max Velthuijs over Kikker
en zijn vriendjes Eend, Varkentje en Haas? Theater Terra maakt
van deze verhaaltjes een prachtige beeldende theater-
voorstelling met acteurs en poppen.

winter-vuurwerk in scheveningen

Ter hoogte van het Kurhaus en ter hoogte van Boulevard-Noord
• op 22 en 29 december 2002, aanvang 17:00 uur (5 uur ‘s middags)
Elke zondagmiddag in december verandert de donkere lucht
boven Scheveningen in een helder palet van felle kleuren.

http://www.deregentes.nl
http://www.circusrotjeknor.nl
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