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Veel kinderen willen graag een
Pop It. Maar daar zijn niet alle
ouders mee akkoord. Een rage
is vaak van korte duur. Het product kost geld. En moet je zoiets
wel kopen als je denkt dat het
snel in een lade belandt? Soms
worden kinderen onder druk
gezet. Omdat iedereen dit product heeft, willen ze het ook. Ze
zijn bang dat ze anders uitgesloten worden.

Stress?

Foto Isabelle Van Bastelaere

Pop It is nu een echte rage. Veel
kinderen spelen ermee in hun
vrije tijd. Op TikTok en YouTube
vind je filmpjes. Daarin zie je
welke spelletjes je kan spelen.
Veel kinderen gebruiken het ook
om tot rust te komen. Doordat
je telkens dezelfde beweging
doet, word je rustig. Ook de textuur en het geluid verlagen de
stress.

Lees ook
het online artikel
over padden
en corona.
Amfibieën houden een winterslaap.
Voorbeelden zijn de pad en de salamander.
Ontwaken de dieren? Dan begint de grote paddentrek.

Foto iStock

Bij een rage wordt iets
in korte tijd populair.
Veel mensen vinden een
product hip. Nu is de
Pop It een echte rage.

Paddentrek

Het mag niet meer vriezen

neer ze ont(k)waken, zoeken

’s nachts. De temperatuur overdag moet ongeveer 10°C zijn. En
het moet zachtjes regenen. Dan
pas ontwaken de amfibieën. De
meeste brachten de winter door
op het land. Verstopt in een holte, onder bladeren of hout. Wan-

ze een poel of vijver op. Daar
zetten ze hun eitjes af. Vaak
steken ze straten over. Wil je
vermijden dat de padden worden platgereden? Dan kan je
ze helpen overzetten.
Info: www.paddenoverzet.be

Pyjamadag

Op vrijdag 12 maart is het Nationale Pyjamadag.
Die dag wordt georganiseerd door Bednet.
Dit jaar is het thema ‘Dromen’.
Heel wat kinderen kunnen geen
gewone lessen volgen. Ze zijn
langdurig ziek. Daardoor zijn
ze soms te zwak om naar school
te gaan. Toch kunnen ze via
Bednet de lessen volgen. Net
als andere kinderen dromen
bednetters van de toekomst. Ze
willen graag brandweervrouw,
sporter, piloot, astronaut …
worden. Droom jij mee van een
fijne toekomst voor hen?
Schrijf je met de klas in
op www.bednet.be

© Bednet

Rage

samen met anderen

Lezen is een feest!
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Zomertijd

Lezen zorgt voor vuurwerk in je
hoofd. Je ziet een ander stukje
wereld. Zonder dat je een vliegtuig hoeft te nemen. Het kan lekker gezellig in bed of aan de tafel.
Iedereen kiest een ander boek.
De ene lezer houdt van boeken
met informatie. De andere leest
graag verhalen.

len. Anderen geven de voorkeur
aan strips. Ook het thema kan je
kiezen. Wil je graag een romantisch verhaal? Of verkies je een
stoer boek? Lezen is echt een
feest. Voor jong en oud. Daarom wil Iedereen leest een groot
applaus geven. Aan alle mensen
die boeken maken én aan iedereen die ze leest!

Op zondag 28 maart start de
zomertijd. We zetten onze
klok een uurtje vooruit.
Twee uur wordt dan drie uur.
’s Morgens is het langer donker. Terwijl het ’s avonds langer licht blijft. Sommige mensen raken uit hun ritme door
het verzetten van de klok.
Ongeveer 70 landen verzetten
twee keer per jaar hun klok.
Wij horen daarbij!

K3’tje gezocht
Foto Wikimedia - Paul Van Welden

© Jeugdboekenmaand.be

Foto iStock

Hiep hiep hoera! De Jeugdboekenmaand bestaat 50 jaar!
En dat mag gevierd worden, de hele maand maart lang.

Keuze
Bij iedereen past een boek. Sommigen houden van dikke verha-

Doe jij mee met de
Jeugdboekenmaand?

10/10
Papa: ‘Miek, mag ik je rapport zien?’
Miek: ‘Dat kan niet.’
Papa: ‘Hoezo?’
Miek: ‘Ik heb het aan een vriendin
uitgeleend.’
Papa: ‘Waarom?’
Miek: ‘Zij wou haar ouders
eens erg laten schrikken.’

Mop van
de maand!

Klaasje stapt uit K3. Dat doet
ze na vijf jaar. Ze wil graag
andere dingen gaan doen.
Ze is blij en dankbaar dat
ze bij K3 mocht zingen. Als
corona voorbij is, komt er
een afscheid voor Klaasje. Er
zullen shows zijn én er volgt
een film die al opgenomen is.
Ondertussen wordt er naar
een ander K3’tje gezocht. En
dat mag ook een man zijn! Er
zijn al duizenden kandidaten.
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Digitale achterstand
Maar liefst tien procent van de Belgen
heeft geen internet. En 40 procent
kan niet voldoende werken met alle
Foto iStock

toepassingen. Veel mensen dreigen
uit de boot te vallen.

Heb je corona? Dan krijg je een
berichtje in een app. Sommige loketten in stations sluiten. Een ticket
aankopen moet via de website of een
automaat. Wil je een betaling doen?
Dan heb je een bankapp nodig. Voor
heel wat oudere mensen gaan de
veranderingen te snel. Ze kunnen

onvoldoende werken met alle digitale
toepassingen. Om deze mensen te
helpen, is er Beego. Studenten helpen
mensen met digitale vragen. Beego
bestaat drie jaar. In 128 gemeenten
kunnen mensen hulp inschakelen van
Beego. Er werden al meer dan 10 000
mensen geholpen.

© De Eenhoorn

Weg coronakapsel

—
De schurkenclub
Robin Aerts en Jurgen Walschot
9+, De Eenhoorn, 2021, 120 blz.

Spoorlopen
In 2020 stierven veertien
mensen aan spoorlopen.

Charlotte was een meisje van twaalf.
Ze ging met haar vriendin selfies
maken op het spoor. Maar er kwam
een trein aan. De vriendin van
Charlotte sprong net op tijd weg.
Charlotte niet. Alle hulp kwam te
laat. De omgeving van Charlotte
heeft veel verdriet. Ze begrijpen niet
waarom ze zoiets doms deed. Ze
hopen dat hun verhaal andere kinderen bereikt. En dat ze nooit op een
spoor zullen lopen.

we een hele poos niet naar de
kapper. Maar sinds 13 februari
zijn de kapsalons opnieuw open.

Heel veel mensen zaten te popelen.
Ze belden vooraf voor een afspraak.
De wachttijden liepen al snel op.
Ook de kappers zijn blij. Ze moesten
maanden de deuren sluiten. Daardoor hadden ze geen inkomsten uit
hun werk. Ze vinden het niet erg dat
de regels heel streng zijn. Zolang ze
maar opnieuw de schaar kunnen
gebruiken!

Foto iStock

Minnie Wezels groeit op in het
saaiste dorp ter wereld. Het
dorp wordt omsingeld door
drukke snelwegen. De inwoners
moeten een eindeloze reeks
regels volgen. Elke dag ziet er
precies hetzelfde uit. Niemand
speelt, droomt of fantaseert.
Behalve Minnie. Zij droomt van
een leven vol kleur. Minnie ontdekt dat ze wonderlijke vrienden heeft. Samen met hen komt
ze erachter dat het dorp in de
greep is van duistere machten.

kapsel? Door corona konden
Foto iStock

De schurkenclub

Had jij ook genoeg van je

In
in ons land
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Daar komt de lente!
Heel wat mensen kijken uit naar de lente. Die start op 20 maart.
Het is langer licht. De temperatuur is ook wat hoger. En er zijn heel
wat klusjes die opgeknapt kunnen worden.

Veel bomen hebben mooie bloesems.
Vogels fluiten vrolijk een lied. En het
is iets warmer. Na een periode van
koude en duisternis is de lente altijd
welkom! Heel wat mensen hebben
plannen.

Schoonmaak

Tuin
Ook de tuin wordt in orde gemaakt.
Het onkruid wordt gewied. Sommige struiken en bomen krijgen een
knipbeurt. Wil je graag een moestuin? Dan moet je in de lente plantjes
zaaien. Zo heb je in de zomer lekkere
groenten. Wil je zeker zijn dat je
zaden mooie planten worden? Dan
kan je ze eerst in kleine potjes zaaien.
Zo kunnen ze achter glas (in een serre
of binnen) aansterken. Daarna kan je

ze uitplanten in de tuin.

Vogels
Vogels willen in de lente graag een
nestje maken. Daarvoor zoeken ze een
veilige plek. Het is een goed idee om
vogelhuisjes op te hangen. Die kan
je kopen in de winkel. Of je kan er
zelf één maken. Kijk vooraf goed hoe
groot het gaatje moet zijn. Let op als je
het huisje ophangt. De opening is het
best naar het oosten. Zo wordt het niet
te warm binnenin. Vinden vogels hun
weg? Dan leggen ze misschien eitjes in
het huisje. En zie je er later dit jaar een
kuiken uit piepen. Gebruik onze poster om de vogels te herkennen!

Foto's iStock

Kamers worden grondig opgeruimd.
Welke kledij past niet meer? Die
wordt aan een goed doel gegeven. Is er
speelgoed dat je niet meer gebruikt?
Dat vindt je kleine neefje misschien
leuk. Alles wordt netjes geordend. Het
stof moet weg. Daarna komt er water
en een sopje aan te pas. Alles wordt
net gemaakt. Veel kinderen vinden

poetsen niet fijn. Toch is de lente het
ideale moment om orde te scheppen.
En niets is zo heerlijk als een fris ruikende kamer, toch?

>>> Poetsen maar!

Surf naar www.klapkrant.be

>>> De zaadjes kunnen geplant worden!

De uitleg van de onderstreepte woorden vind je in de woordenlijst.
De landen (rood) en Belgische gemeenten (blauw) zie je op de kaarten.

Foto’s Els De Prez

Kunst
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Scheppen
Je kan erwtjes op je bord scheppen. Maar je kan ook kunst scheppen.
Dan betekent het woord scheppen iets helemaal anders.

Doen!
Wil je graag weten welke kunstvorm
je het meest ligt? Dan moet je er veel

uitproberen! Op school mag je soms
werken met klei, verf of potloden.
Toch zijn er nog andere manieren
om kunst te ontdekken. In veel
gemeenten is er een academie. Daar
kan je verschillende kunstvormen
proberen. Maar ook thuis kan je aan
de slag. Bekijk de werken van een
kunstvorm die je aanspreekt. Experimenteer. Maak hetzelfde werk een
paar keer. Maar doe het telkens op
een andere manier. Wie weet, krijg
je wel een geweldig idee. Iets wat
nog niemand eerder bedacht heeft.
Zo kan je een beroemde kunstenaar
worden!

Uitvoeren
Bij scheppende kunst maak je iets wat niemand je heeft
voorgedaan. Maar er is ook uitvoerende kunst. Uitvoerende
kunst betekent dat je iets toont aan anderen.

Foto's iStock

Je voert het werk van anderen uit.
Zo speelt een acteur een toneelstuk
dat gemaakt is door een schrijver.

Het is een kunst dat de acteur zich
goed kan inleven in een personage.
Een ballerina danst op muziek die

Foto's iStock

Wie kunst schept, maakt iets unieks.
Zij of hij heeft een creatief idee
en werkt dat uit. Zo schrijft een
auteur een gedicht. Of een illustrator tekent een prent. Een fotograaf
kan op zoek gaan naar het perfecte
plaatje. En een architect kan een
bijzonder gebouw ontwerpen. Beeldende kunstenaars maken dan weer
iets wat in de ruimte staat. Dit zijn
enkele scheppende kunstvormen. Er
bestaan er nog veel meer.

al bestaat. Ze doet dat vol overgave.
Dat is een kunst. En een muzikant
brengt de muziek die een componist verzonnen heeft. Dit zijn enkele uitvoerende kunsten.

Kunstenaar?
Er zijn heel wat acteurs, dansers,
zangers … Bepaalde kunstenaars
blinken uit in hun discipline. Ze
zijn net dat tikkeltje bijzonderder
dan anderen. Ze kunnen mensen
raken met hun kunst. Heel wat
kunstenaars worden pas erkend na
hun dood. Dan pas wordt duidelijk
hoe uniek hun werk was. Droom je
ervan om mensen te ontroeren met
je kunst? Dan heb je talent, geduld
en geluk nodig.
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Oud en jong
Kunst heb je in allerlei vormen. Sommige kunstvormen
kwamen vooral in het verleden voor. Dat is klassieke kunst.
Daarnaast heb je moderne kunst.

Meer!
Kunst is erg persoonlijk.

werk op de foto volgens jou?

Foto Wikipedia - Dominique

Moderne kunst ken je waarschijnlijk het beste. Het zijn werken die nu
gemaakt of uitgevoerd worden. Heel
wat kunstvormen bestonden 500 jaar
geleden nog niet. Het fototoestel, de
camera, graffiti … waren er toen
nog niet. Banksy maakt met graffiti
moderne kunst. Zijn werk ziet er niet
alleen mooi uit. Het doet de toeschouwer ook nadenken. Wat betekent het

Prehistorie
De oudste kunst gaat terug tot de prehistorie. In verschillende grotten vond
men rotstekeningen. Er stonden vaak
jachtdieren op. Bijvoorbeeld: bizons,
mammoeten, paarden … De afbeeldingen hebben een rode kleur. Mensen doopten hun vingers in leem. Dat

is een soort roodachtige klei. Daarmee
schilderden ze op de wanden. Deze
tekeningen bleven goed bewaard. Dat
komt omdat de temperatuur in een
grot goed is.

Ontdekken

De ene persoon kan een

Kunst kan je op verschillende plekken ontdekken.

werk prachtig vinden. De

Overal valt er iets te beleven!

andere vindt het dan weer
kunst positief?

Foto iStock

De kunstenaars willen zich op
een bepaalde manier uitdrukken.
Ze willen iets vrolijks, verdrietigs, geks … overbrengen naar
hun publiek. Ze willen mensen
laten nadenken over iets. Kunst
is ook goed voor de gezondheid.
Kijken naar kunst kan je vrolijk
maken. En bij het uitvoeren van
sommige kunstvormen ben je
in beweging. Kunst is dus goed
voor lichaam en geest!

Heb je een cultuurcentrum in de buurt? Dan kan je
er theater, dans of muziek bekijken en beluisteren. In
musea of tentoonstellingen ontdek je vaak beeldende
Meer lezen?
kunst. In een opera kan je muziektheater zien.
Kie
s
een
beroep met kunst
Kunstwerken vind je zowel binnen als buiten.
is een fascinerend boek
Ga op pad in je eigen buurt. Vind je ook kunst?
ove

r alle kunstberoepen.
(ww w.schoolsupport.be)

Foto iStock

spuuglelijk. Maar waarom is

Kunst
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De kleuren van Mondriaan
Piet Mondriaan was een Nederlandse schilder. Hij is bekend voor
zijn abstracte kunst.

Foto Sofie De Moor

Mondriaan werd geboren in 1872.
Eerst tekende en schilderde hij landschappen en stillevens. Mondriaan
werd ouder. Ook zijn stijl veranderde.
Hij schilderde vaak zwarte horizontale en verticale lijnen. Daarna kleurde

hij sommige vakken in. Dat deed hij
enkel met rode, gele, blauwe, witte en
zwarte verf. Hij mengde nooit verf.
Zijn schilderwerken zijn erg herkenbaar. Ze zijn nog steeds een bron van
inspiratie voor andere kunstenaars.

De zinnen van Shakespeare
William Shakespeare was een Engelse schrijver. Hij wordt gezien

Shakespeare werd geboren in 1564.
Hij schreef meer dan 150 sonnetten.
Sonnetten zijn gedichten. Ze hebben
een vaste vorm en ritme waar je je
aan moet houden. Daardoor zijn
ze moeilijk om te maken. Naast de
gedichten schreef Shakespeare ook

© Kenny Rubenis

als de grootste schrijver in de Britse geschiedenis.

toneelstukken. Hij baseerde zich op
de geschiedenis. Daar voegde hij
grappige of dramatische elementen
aan toe. Tot op de dag van vandaag
worden zijn werken opgevoerd. Er
worden ook nieuwe kunstwerken
van gemaakt. Romeo en Juliet is

daar een voorbeeld van. Shakespeares uitspraken worden nog steeds
gebruikt in de Engelse taal. Hij was
een echte woordkunstenaar.

De vleugels van Panamarenko
kunstenaar. Hij maakte veel
kunstwerken die iets te maken
hadden met vliegen.

Panamarenko is een artiestennaam. Zijn echte naam was Henri
Van Herwegen. Hij werd in 1940
geboren in Antwerpen. Panamarenko maakte assemblages. Dat zijn
3D-kunstwerken. Verschillende
voorwerpen worden aan elkaar
vastgemaakt. Samen vormen ze
een nieuw werk. Panamarenko was

gek van voorwerpen die zich voort
konden bewegen.

Naar de hemel?
Panamarenko maakte heel wat
gevleugelde kunstwerken. Maar
ook ruimte- en watertuigen. Hij
hield er ook van om robots te ont-

Foto Flickr - Eric Huybrechts

Foto Wikipedia - Michiel Hendryckx

Panamarenko was een Belgische

werpen. Heel wat van zijn drijvende en vliegende tuigen probeerde
hij zelf uit. Panamarenko’s werk is
op zijn minst creatief te noemen.
Jammer genoeg stierf Panamarenko eind 2019. Gelukkig kan je zijn
werk nog op verschillende plaatsen
bewonderen!
Volgende maand: Gevaar
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Lies

‘Er is geen reden om
opera niet te proberen!’

Veel mensen luisteren vaak naar muziek. Ze gaan soms naar een
optreden. Met de klas ga je enkele keren naar het toneel. De kans
Foto Marcel Lennartz

dat je al naar de opera bent geweest, is veel kleiner. KLAP nam
contact op met Lies Vandewege. Zij is sopraan en zingt tijdens
concerten en in de opera.

Jij bent een sopraan, wat

Wat vind je leuk aan je beroep?

betekent dat?

Lies: Ik sta al van kindsaf graag op

Lies: Er zijn vier stemtypes. De

de scène. Ik hou ervan om emoties
over te brengen. Zegt er iemand dat
zij/hij geraakt was door mijn optreden? Dan ben ik erg blij! Daar krijg
ik heel veel energie van! Sommige
opera’s gaan door in het buitenland.
Ook dat is leuk! Ik leer nieuwe mensen en plekken kennen. De kledij is
ook vaak leuk. Soms mag ik prachtige
jurken aantrekken. Dan voel ik mij
een beetje een prinses.

Lies: Ik ben een sopraan. Dat is een

sopraan is de hoogste vrouwenstem.
De alt wordt ook gezongen door een
vrouw, maar is lager. De hoogste
mannenstem is de tenor. De bas is
de laagste mannenstem.
Wat moet je goed kunnen om
operazangeres te worden?
Lies: Je moet een beetje kunnen acte-

Foto BestImage

ren. Veel klassieke muziekwerken zijn

Foto’s Els De Prez

Mooie kledij, make-up en decors maken de opera speciaal!

Hoe verloopt een opera?
Lies: Eerst is er een auditie. Ik moet

dan zingen voor een jury. Die neemt
de beslissing wie de rol krijgt. Heb je
de rol? Dan krijg je de partituren. Dat
zijn de muziek en de tekst. Ik moet de
partituren instuderen tot ik ze vanbuiten ken. Soms helpt een pianist
of zangcoach me daarmee. Daarna
zijn er repetities met de hele groep.
Na zes weken repeteren, treden we
tien keer op.
Waarom moeten de KLAPlezers
naar de opera komen?
Lies: Veel kinderen en volwassenen

durven niet naar de opera te gaan.
Ze kennen de muziek niet. Of ze zijn
bang dat ze het niet zullen begrijpen.
Eigenlijk valt het veel beter mee dan
je denkt. Vaak is er een vertaling bij.
Of je kent het verhaal dat gebracht
wordt. Er is geen reden om het niet te
proberen!

Foto Akhnaten

zangeres. Ik gebruik mijn stem als
soliste in de opera, in muziektheater
en in concerten. Soms zing ik alleen.
Of ik word begeleid door een pianist.
Als ik een opera breng, zijn er vaak
een groot orkest en koor bij. Dan zijn
er ook andere zangers, acteurs en
dansers.

in een andere taal. Het helpt als je een
mondje Duits, Frans of Italiaans kan.
Daarnaast moet je muzieknoten kunnen lezen. Werken met je stem is niet
zo gemakkelijk. Je stem verandert als
je ouder wordt. Je stemspieren moeten
groeien en sterk zijn. Op het podium
zing ik zonder micro. Ik oefen elke
dag mijn stem door te zingen. Ook
wanneer ik geen optreden heb.

Dag Lies, wat is je beroep precies?

Het is fijn om met anderen op het podium te staan.
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Goed nieuws
In Noord-Frankrijk liggen 250 zeehonden op het strand.

Op sommige plaatsen in de Verenigde
Staten van Amerika is het barkoud.
In de staat Texas is de noodtoestand
uitgeroepen. Er zijn veel sneeuwstormen. De temperatuur gaat tot -18°C.
Dat zijn ze daar niet gewoon. Meer
dan 1 miljoen gezinnen zitten zonder
stroom, verwarming of drinkwater.
En de koude blijft nog een poos aanhouden.

Hulp voor zwakke
dieren
Foto Sofie De Moor

Ziet een verzorger zulke zeehonden? Dan worden ze meegenomen

Verplaatst?
In Salisbury (Groot-Brittannië)
staat de steencirkel Stonehenge.
Die is gemaakt in de prehistorie.
De blokken wegen honderden
kilo’s. Niemand weet precies
waarvoor de steencirkel diende.
Onderzoekers ontdekten pas dat
deze stenen hergebruikt werden.
Ze vormden eerst een steencirkel
in Wales. Die regio ligt 250 kilometer verder. Dat roept nieuwe
vragen op. Waarom hebben ze
de steencirkel verplaatst?

Foto iStock

Geen stroom

De zeehonden waren bijna verdwenen uit de regio. Ze worden al
meer dan 30 jaar beschermd. En
dat heeft effect! Momenteel leven er
meer dan 1 100 zeehondjes. Rusten
de zeehonden uit op het strand?
Dan houden verzorgers hen in
de gaten. Dat doen ze vanop een
afstand. Zo maken ze de dieren niet
bang. Sommige kleine zeehonden
zijn erg mager. Vanaf drie maanden moeten ze zelf voedsel zoeken.
Maar dat is voor sommige diertjes
nog moeilijk. Daardoor worden ze
niet sterk genoeg.

naar een opvangcentrum in de
buurt. Ze krijgen er extra voedsel.
Tot ze op hun eigen pootjes (of vinnen) kunnen staan. Daarna worden
ze weer vrijgelaten. En kunnen ze
zich bij hun kolonie vervoegen.

Goud x 2
Van 8 tot 21 februari was er het
Wereldkampioenschap skiën.
Dat vond plaats in Cortina
d’Ampezzo (Italië).

Voor het eerst in de geschiedenis van
het WK was er een wedstrijd parallel reuzenslalom. Bij zo’n wedstrijd
dalen twee skiërs af. Ze nemen het
tegen elkaar op. Ze slalommen om
het eerst naar beneden. Dat doen ze
naast elkaar. In de finale nam de
Italiaanse Marta Bassino het op tegen

Foto ANP

Foto iStock

Ze rusten er uit. Het is goed dat ze met veel zijn.

de Oostenrijkse Katharina Liensberger. Het ondenkbare gebeurde. Ze
finishten in exact dezelfde tijd!
Twee keer goud dus!

over de wereld
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Druk op Mars
Het is druk op de planeet Mars. Drie nieuwe ruimtesondes
kwamen in februari aan. Vanuit de lucht en op het oppervlak
zullen ze proefjes uitvoeren.

Al-Amal kwam na zeven maanden
als eerste aan. De naam betekent
‘hoop’. Al-Amal werd in een baan om
de evenaar van Mars gebracht. Hiervoor moesten de stuwraketten 27
minuten branden. Op aarde konden
ze de raketten maar een paar seconden testen. Anders zouden ze de
sonde beschadigen. Gelukkig verliep
alles vlot. De eerste maanden zullen
alle instrumenten getest worden.
Daarna kunnen de eerste metingen
gebeuren.

Satelliet en robot
Tianwen 1 zal twee opdrachten uitvoeren. Een satelliet zal rond Mars
cirkelen. Een robotwagentje zal in

mei landen. De robot zal het oppervlak onderzoeken. Hij zal vooral sporen van leven zoeken.

Stevige jongen
Perseverance is erg groot. Hij weegt
ongeveer een ton en werd op Mars
afgezet. Hij zal zoeken naar sporen
van leven. En hij zal ook staaltjes
van de bodem nemen. Deze staaltjes zouden in de toekomst opgepikt
kunnen worden. Perseverance heeft
ook een helikopter mee. Die weegt
amper twee kilogram. Hij gaat na
hoe je in de atmosfeer kan vliegen.
Er is immers weinig zwaartekracht
op Mars. Bekijk een filmpje op

www.klapkrant.be

Naam: Al-Amal
Afkomst: Verenigde Arabische
Emiraten
Aankomst: 8 februari 2021
Bestudeert: atmosfeer en oppervlak
Onderzoek via: satelliet rond de
evenaar van Mars
Naam: Tianwen 1
Afkomst: China
Aankomst: 9 februari 2021
Bestudeert: atmosfeer en oppervlak
Onderzoek via: satelliet rond Mars
en robot
Naam: Perseverance
Afkomst: Verenigde Staten van
Amerika
Aankomst: 18 februari 2021
Bestudeert: oppervlak en bodem
Onderzoek via: robotwagen +
minihelikopter

>>> Perseverance wordt door de sonde afgezet.

>>> Perseverance op verkenning.

>>> Ook de minihelikopter zal onderzoek uitvoeren

© NASA - JPL-Caltech

>>> De ruimtesonde nadert Mars.
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Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen.
Proefjes, knutselen, koken … Doe je mee?

Dit heb je nodig
• 150 gram bloem
• 350 ml lauw water
• 2,5 eetlepel zout
• natuurlijke kleurstoffen
(zie hieronder)
• mengkom
• bokaaltjes met deksel

verf
Vroeger hadden mensen niet de luxe om zomaar
verf te kopen. Ze gebruikten materialen uit de
natuur. Die mengden ze tot verf. Wij leren je
vandaag hoe je zelf verf kan maken.

Drie – twee – één, start!

Foto's Sofie De Moor

Stap 1

Stap 2

Stap 3

> Ga op zoek naar natuurlijke kleurstoffen. Die vind je in
de natuur en in de keukenkast. Zoek buiten bloemetjes,
bessen, gras … In de keukenkast vind je vast cacao,
kurkuma en paprikapoeder.

> Versnipper of plet de
voorwerpen die je in de
natuur vond. Zorg ervoor
dat de kleurstof goed
vrij komt.

> Neem de mengkom.
Doe er de bloem, het water
en het zout in. Meng alles goed
door elkaar. Zorg ervoor dat
er geen klonters zijn. Je moet
een gladde pasta verkrijgen. Is
de pasta te vloeibaar? Voeg wat
extra bloem toe.

Stap 4

Stap 5

> Verdeel de pasta over de
bokaaltjes. Voeg in elke bokaal
een andere kleurstof toe. Meng
de kleurstof tot ze goed opgenomen is. Welke verf heb je nu
gemaakt?

> Voor een intensere kleur
gebruik je meer kleurstof. Wil
je nog andere kleuren maken?
Meng dan de verf op een
apart bord. Maak nu een leuk
schilderij!

TIP: Opgepast!
Je verf bestaat
uit voedingsstoffen.
Deze bewaren niet lang.

Foto Wikimedia

Paars
Lang geleden werd paarse verf van
schelpen gemaakt. Wilden ze een kilo
paarse kleurstof? Dan moesten er wel
8 miljoen schelpen worden verwerkt.
Het kostte veel tijd om dit klusje te

klaren. De kleur was ongelooflijk duur.
Ze werd enkel gebruikt voor schilderijen van vorsten en pausen. En dan nog
was men er erg zuinig mee. Er werden
alleen details mee geschilderd.

Veel plezier!
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© Kenny Rubenis

LUUK EN LILLY

Luuk heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij hem?

Zoek het juiste woord (telkens 1 woord) op de juiste bladzijde in Klap.
Zoek daarna het woord dat je kan maken met de letters uit de lichtgekleurde
vakjes (in de juiste volgorde). Je kan dat woord onderaan invullen.

blz. 2 Een product is een korte tijd hip. Het is

10

3
4

ij = 1 vakje

4

blz. 2

12
5

5

6

7

3

8

8

9

2

10

11

12

9

13

1

14

Surf naar www.klapkrant.be voor de oplossingen van
het Klapwoordraadsel, en een quiz met meerkeuzevragen over deze Klap.

7

16

een echte … | blz. 3 Wat is de naam van het
meisje dat K3 verlaat? | blz. 4 In 2020 stierven
veertien mensen aan … | blz. 5 Welk seizoen
start op 20 maart? | blz. 7 Kunst … betekent
een uniek werk maken. | blz. 8 Met welke
techniek maakt Banksy kunstwerken? | blz. 9
Piet … schilderde abstracte werken. | blz. 10
Welk stemtype heeft operazangeres Lies? | blz.
11 Welke dieren rusten uit op een strand in
Noord-Frankrijk? | blz. 13 Op de planeet … is
het erg druk. | blz. 14 Op pagina 14 leer je hoe je
zelf … maakt. | blz. 16 Leo Baekeland ontdekte
de … voor bakeliet.

Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

is een uitgave van Uitgeverij Schoolsupport
Koningin Fabiolapark 203, 9100 Sint-Niklaas, 03-361 56 28 - service@schoolsupport.be - www.schoolsupport.be
Hoofdredacteur: Sofie De Moor - Eindredacteur: Nele Declercq (info@klapkrant.be) - Vormgeving: Liesbeth Vanden Berghe
Medewerkers: Soetkin De Temmerman, Kenny Rubenis, Ellen Somers, Sylvie Thienpont, Marijke Verbeke, Liselotte Vertenten en Wim Vromant
Verantwoordelijke uitgever: Simon van der Sluijs, Koningin Fabiolapark 203, 9100 Sint-Niklaas

16
Elke dag maken ontdekkingen ons leven gemakkelijker.
Wist je dat heel wat uitvindingen Belgisch zijn?
Wij stellen elke maand een ontdekking en/of uitvinder aan je voor!

Bakeliet
Naam:

Leo Henricus Arthur Baekeland

Geboren:

14 november 1863
Foto Wikimedia - William Wabry

Geboorteplaats:
Foto Wikipedia

Gent

Uitvinding:
bakeliet
Leo Baekeland werd geboren in Gent. Zijn papa was schoenmaker
en had een herberg. Toen hij 21 jaar was, studeerde hij af aan de

Foto Wikimedia - Joe Haupt

universiteit. Hij huwde met Céline, zij was de dochter van zijn leraar.
Toen hij 28 jaar was, verhuisde hij naar de Verenigde Staten van
Amerika.

Veilig en stevig
Bakeliet is een stevig product.
Elektriciteit kan niet door bakeliet
stromen. Daarom werd het in veel
elektrische voorwerpen gebruikt.
Zoals het omhulsel van een radio
of telefoon. Het was ook een veilige
lichtschakelaar. En potten en pannen kregen een handvat van bakeliet. Zo kon je je niet verbranden. Er

kwamen tientallen voorwerpen uit
bakeliet in de huiskamers terecht.

Geld = gelukkig?
De fabriek van Leo draaide op volle
toeren. Hij werd multimiljonair.
In die tijd veranderde hij erg. Leo
maakte vaak ruzie met de mensen
rondom hem. Zijn fabriek werd verkocht. Daarna leefde hij als een klui-

Brieven

WIST JE DAT?

Veel brieven van Leo bleven
bewaard. Hij schreef dat het niet
gemakkelijk is om iets uit te vinden. Je moet veel opnieuw proberen en de moed niet verliezen.

zenaar. Hij wou de hele tijd alleen
zijn. Hij at enkel nog voedsel uit
blik. Leo had alleen nog interesse in
het maken van een eigen tropische
tuin. In 1944 stierf hij.

Fotopapier

WIST JE DAT?

Leo vond ook het fotopapier uit.
Maar hij verkocht zijn idee aan de
baas van Kodak. Dat bedrijf werd
beroemd voor zijn producten
rond fotografie.

Foto Wikimedia

Leo experimenteerde met allerlei
chemische stoffen. Hij maakte een
mengsel van fenol en formaldehyde.
Toen hij dat deed, ontdekte hij de
formule voor bakeliet. Een andere
naam voor bakeliet is fenolhars.
Bakeliet is een kunststof. Het is een
stof die niet gebogen kan worden.
Het moet onmiddellijk in de juiste
vorm gemaakt worden.

Volgende maand: De Smurfen

