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Bijzondere start
Duitsland
Woon je in Duitsland en zit je in
het eerste leerjaar? Dan krijg je op
de eerste schooldag een hoorn. De
hoorn is gemaakt van karton. Hij
is kleurrijk versierd. Binnenin zit
er lekkers. Er zit ook schrijfgerei of
speelgoed in. De hoorn bestaat al
meer dan 200 jaar.

Rusland
In Rusland kennen ze de
Wijsheidsdag. Eerst is er een
samenkomst op school. Er zijn
toespraken en optredens. Daarna
wordt de ‘Eerste Bel’ geluid. Dat is
de start van het nieuwe schooljaar.
Kinderen hebben hun beste kleren
aan. De meisjes hebben vaak een

>>> Een Duitse jongen met zijn hoorn!

grote, witte strik in hun haar. Alle
kinderen brengen op die dag bloemen mee. Die geven ze aan hun
leerkracht.

Feest met ballonnen
In Sint-Niklaas eindigde de Tweede
Wereldoorlog in september 1944. De stad
werd toen bevrijd. Om dat te vieren werd
er een feest gehouden.

tongbreker

Foto's Sofie De Moor

Het kleine feest is door de jaren heen groot geworden. De Vredefeesten zijn een belangrijk evenement
voor ballonvaarders. Ballonvaarders van over de
hele wereld nemen eraan deel. Veel ballonnen hebben gekke vormen. Dit jaar stijgen ze op vanop vier
plekken in de stad. Wil je zelf ballonnen spotten?
Dat kan in het eerste weekend van september!

Lees deze lange zin enkele keren luidop voor.
Doe het sneller en sneller. Probeer niet
over je woorden te struikelen.

© blueringmedia

De knappe kapper knipt en kapt knap maar de knecht
van de knappe kapper knipt en kapt knapper dan de
knappe kapper knippen en kappen kan.

Foto iStock - Epicimages

Het nieuwe schooljaar is gestart. Enkele landen vieren die
start al jarenlang. Dat doen ze op een bijzondere manier.

samen met anderen
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#Gekaft
Affiche Wase Bibliotheken

Iedereen Strapkampioen!
Op 17 september is het weer Strapdag. De Strapdag
viert zijn vijftiende verjaardag. Strappen jullie ook mee?

Soms is het goed om je
boeken een jasje aan te
doen. Door ze te kaften,
gaan ze langer mee.
Affiche Octopusplan

Sommige bibliotheken helpen
je boeken kaften. En dat niet
alleen! Ze nodigen een tekenaar
uit. Die zorgt voor een bijzon-

Dit jaar staat in het teken van
het WK Wielrennen. Fietsen is
gezond. Zo blijf je fit! Door de
auto thuis te laten, zijn er ook
geen uitlaatgassen. En dat is
beter voor het klimaat. Je zoekt
het best de veiligste weg naar

dere tekening op de kaft van
je boek. Check de website van
jouw bib. Zo weet je of ze een
Boekenkaftdag doen!

school. Zo kan je later zelfs
alleen naar huis fietsen. Vier
ook de verjaardag van de Strapdag. Pimp je fiets, maak een
wielershirt of maak de langste
fietsketting!

Griffel en lei

Meer info op www.strapdag.be

In de klas gebruik je pen
en papier om te schrijven.
Vroeger hadden ze die
luxe niet.

Maïsoogst

dan hooi. Dat is gedroogd
gras. Ze krijgen ook de
maïs die in september
geoogst werd.

Foto iStock - fotokostic

De maïs wordt vlak boven de grond
met een hakselaar afgereden. Die
machine versnippert de maïs in
kleine stukjes. Ze plet ook de
maïskorrels. Door een pijp
wordt de maïs naar buiten
geblazen. Een container achter
een trekker vangt het goedje
op. Het wordt gebruikt als voer
voor koeien. Vaak wordt het in
een kuil opgeslagen. Vanaf de
late herfst is er minder gras op
de velden. De koeien krijgen

Foto Casa Blanca

September is een drukke maand voor sommige
landbouwers. Zaaiden ze in het voorjaar maïs? Dan moet
die geoogst worden. Vaak zie je vele tractors op de velden.

De leerlingen hadden een lei.
Dat was een rechthoekig bordje
gemaakt uit een zachte steen.
Ze schreven met een griffel op
de lei. Oefeningen werden niet
bewaard. Hadden de leerlingen
sommen gemaakt? Dan moesten ze die met een spons uitwissen en de volgende maken. Dat
deden ze opnieuw en opnieuw.
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Watersnood
Foto Christophe Licoppe - Europese Commissie

Vanaf 13 juli trokken er hevige
buien over ons land. Ze waren
krachtig en schoven traag op. Er
volgden zware overstromingen,
vooral in het oosten van het land.

Sport & Science
Wil je een kampioen worden
op de Olympische Spelen?
Dan heb je meer nodig dan
talent, snelheid en kracht.
Topatleet word je immers niet
zomaar. Wetenschap en techniek zijn erg belangrijk. Ze
worden ingezet bij trainingen,
het maken van sportkledij en
attributen. Ook gezonde voeding is noodzakelijk. Ontdek
in de reeks ‘Sport & Science’
hoe wetenschap de sporters
helpt! Er zijn vier boeken:
Atletiek, Gymnastiek, Wielrennen en voetbal of Zwemmen en
watersport. Meer info vind je
op www.schoolsupport.be

WIN WIN WIN!
Surf naar www.k lapkrant.be
en doe mee met onze wedstrijd.
We geven 5 exemplaren
van deze boeken weg.

water vier meter hoog. De ravage
was enorm. Heel wat mensen boden
hulp. Toch zal het nog lang duren
voordat iedereen terug naar huis kan.

Goed gedaan,
sporters!
Deze zomer gingen de
Olympische Spelen door in
Tokio (Japan). De Belgische
atleten deden het goed. Ze
brachten maar liefst zeven
medailles mee naar huis.

Nafi Thiam (zie poster) kreeg een
gouden medaille. Ze was de beste
in de zevenkamp. Daarvoor deed
ze zeven proeven in de atletiek.
Zo behaalde ze de meeste punten.
Nafi is voor de tweede keer op rij
olympisch kampioen. Dat deed
geen enkele Belg haar voor. Nina
Derwael (foto) behaalde goud bij
het turnen. Op het toestel de brug
met ongelijke leggers liet ze alle
andere turnsters achter zich. De
Red Lions is de naam van onze
hockeyploeg. Ze hadden maar één
doel: eerste worden. Ze slaagden

Foto ANP - DIRK WAEM

© Uitgeverij Schoolsupport

Rivieren traden buiten hun oevers.
Heel snel overstroomden straten en
dorpen. Het water had een verwoestende kracht. Het nam alles mee op
zijn weg: auto’s, bomen en zelfs huizen. Op sommige plekken kwam het

erin na een spannende wedstrijd.

Ook mooi
Wout van Aert (wielrennen)
behaalde een zilveren medaille.
Bashir Abdi (marathon), Matthias
Casse (judo) en de jumpingploeg
(paardrijden) namen een bronzen
plak mee naar huis. Heel wat Belgische atleten vielen net naast de
prijzen. Toch knap dat ze het zo
goed deden!

In
in ons land
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Drie, twee, één – start!
Begint het nieuwe schooljaar? Dan mag je ook je vrije tijd invullen.
Veel kinderen kiezen voor verschillende hobby’s.

Creatief of sportief?

Ontspannend
Het belangrijkste is dat de hobby
ontspanning biedt. Een beetje competitie is leuk. Maar je hoeft niet
altijd de beste te zijn. Soms is plezier
maken het allerbelangrijkste. Dat is
ook het motto van jeugdbewegingen.
De leiders van de Chiro, Scouts, KLJ,
KSA … zorgen ervoor dat iedereen
zich amuseert! Ze zoeken daarom
allerlei leuke spelletjes uit.

Goede afspraken
Heb je broers en/of zussen? En hebben die allemaal hobby’s? Dan kan
het ingewikkeld worden. Wie moet
er wanneer naar waar gebracht worden? Sommige ouders hossen van
hier naar daar. Het is goed dat ze met
andere ouders een beurtrol afspreken.
Maar ook met jou maken ze vooraf
afspraken. Blijkt een hobby toch niet
je ding te zijn? Dan is het niet abnormaal dat je tot het einde van
het schooljaar moet
doorbijten.
Met een beetje
geluk is het
snel weer
september.

Foto iStock - rbv

Foto iStock - filmstudio

Eerst moet je een keuze maken. Er
zijn creatieve hobby’s. Je kan bijvoorbeeld muziek maken, toneel spelen of
kunstwerkjes ontwerpen. Daarnaast

zijn er heel veel sportieve hobby’s.
Misschien is een teamsport iets voor
jou. Denk maar aan basketbal of
hockey. Kies je liever voor een individuele sport? Dan kan je bijvoorbeeld
zwemmen, paardrijden of lopen.

© iStock - bagira22

Sommige kinderen zijn vastbesloten
als ze een hobby doen. Ze willen
graag voetballen of dansen. Andere
kinderen twijfelen. Er is immers veel
keuze. Gelukkig kan je begin september proeflesjes volgen. Dan zetten
clubs, academies en jeugdbewegingen
hun deuren open. Je mag proberen of
die hobby iets voor jou is. Heel wat
clubs proberen je te lokken met reclame. Ze gebruiken slogans als: ‘Wil jij
de nieuwe Matthias Casse worden?’

>>> Op stap met de jeugdbeweging!

Surf naar www.klapkrant.be

>>> Zou jij graag judo doen?

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

Foto ANP - DIRK WAEM
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Gezin of familie?
De meeste kinderen groeien op in een gezin. Ze hebben ouders en

Een gezin woont onder één dak. De
personen van het gezin zorgen voor
elkaar. Zo zullen je ouders eten kopen
en koken. Jij kan hen helpen door
de afwas te doen. Gaat het moeilijk?
Dan steunen de gezinsleden elkaar. Je
beleeft ook veel fijne momenten samen.

Foto iStock - Fizkes

soms ook broers of zussen.

Familie
Ook je ouders hebben ouders. Dat
zijn je grootouders. Leven ook je overgrootouders nog? Hun ouders zijn
jouw betovergrootouders. Misschien
hebben je ouders ook een broer of zus.
De broer van je papa of mama noem

jij oom (of nonkel). De zus van één
van hen noem je tante. Een zoon van
je oom of tante noem je een neef. En
een meisje is je nicht. Best gek: je oom
of tante noemt jou ook neef of nicht.

Een stamboom is een schema. Je ziet wie deel uitmaakt
van je familie. Ook de mensen die al lang dood zijn.

Een naam

© iStock - artistico

Een stamboom

© Kenny Rubenis

Jij hebt een voor- en een
achternaam. Vroeger
Foto iStock - Zinkevych

hadden mensen enkel een
voornaam.

Riep je: ‘Dag Pieter’? Dan keken
meerdere Pieters om. Na verloop
van tijd kreeg iedereen een
bijnaam. Die had iets te maken
met hun beroep of uiterlijk. Of
met de plek waar ze woonden.
Pieter de bakker, Pieter de
kleine, Pieter van Gent. Een
kind kreeg dezelfde achternaam
als zijn vader. Ongeveer 200
jaar geleden moest iedereen zijn
naam laten opschrijven. Dat
deden mensen in de gemeente
waar ze woonden. Toen werd de
achternaam officieel.

Wil je zelf een stamboom maken?
Dan moet je onderzoek doen. Je hebt
drie dingen nodig. De namen van
de personen. Je noteert ook de dag
waarop ze geboren zijn. Leven deze
mensen niet meer? Dan moet je ook
de sterfdatum opzoeken.

Stap voor stap
Eerst begin je bij jezelf. Naast jouw
naam komen die van je broers of zussen. Als je die hebt, natuurlijk! Boven
jullie komen je ouders. En daarboven
staan je grootouders. De eerste stap-

pen kan je zelf invullen. Of je kan
hulp vragen aan je (groot)ouders.
Ga je nog verder terug in de tijd?
Dan wordt het moeilijk. Je moet op
zoek naar documenten. Dat kan een
geboortekaart of doodsbrief zijn. Er
worden in je gemeente ook gegevens
bewaard. Die staan in een register.
Dat is een lijst met de namen van wie
ooit in de gemeente heeft geleefd. Wil
je echt ver terug in de tijd? Dat kan,
maar het is een hele klus! Ongeveer
200 jaar geleden begon men info van
inwoners te noteren.

© iStock - BRO Vector
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Rustig of druk
De meeste Belgische gezinnen zijn klein.
Veel gezinnen tellen twee kinderen. Eén
kind of drie kinderen komen ook vaak voor.

>>> Vroeger waren grote gezinnen geen uitzondering. (Foto iStock - art-siberia)

Vondeling

Je hebt ook een aantal (erg) grote gezinnen in ons
land. Die tellen meer dan vijf kinderen. Er zijn
zelfs enkele gezinnen met meer dan tien kinderen. Bij die gezinnen valt er altijd wel iets te beleven. Echt rustig in huis is het nooit. Nu zijn grote
gezinnen een uitzondering. Maar vroeger waren
ze heel gewoon. De meeste gezinnen bestonden
uit zeven of meer kinderen. De kinderen gingen
niet naar school. Ze moesten meehelpen op het
veld of in huis.

Gewoon anders

Foto Moeders voor Moeders vzw

Gezinnen bestaan in alle maten en vormen. Het leuke is dat
geen enkel gezin hetzelfde is!

ze niet voor haar baby kan
zorgen. Ze is radeloos en
laat de baby achter. Zo’n
kind is een vondeling.

Vroeger liet men een kind achter in een mandje of doos. Het
werd aan zijn lot overgelaten.
In Antwerpen is er een speciaal
luik. Daar kan de mama een
baby veilig achterlaten. Er wordt
dan een warme thuis voor het
kindje gezocht. Sinds 2000 werden twintig kinderen in het luik
gelegd.

elkaar kunnen vinden. Dat is
niet zo fijn voor de kinderen. Zij
moeten zich aanpassen. Vindt een
ouder een andere partner? Dan
vormen ze samen een nieuw gezin.
Die partner kan ook kinderen hebben. Of de nieuwe partners kunnen
samen kinderen krijgen.

Foto iStock - kate_sept2004

Soms denkt een mama dat

Sommige kinderen hebben twee
mama’s. Of ze hebben twee papa’s.
Anderen hebben slechts één mama
of één papa. En nog anderen hebben een papa en een mama. Die
kunnen onder één dak wonen.
Maar soms scheiden ouders. Dat
gebeurt als ze het niet langer met

Dit zijn wij!
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© iStock - good_reason08

Verschillen
Je wordt ouder en groeit op. Dat opgroeien
is voor iedereen verschillend.

Foto iStock - vadimguzhva

Een tablet, iPhone, laptop heeft voor
jou geen geheimen. Je gebruikt deze
toestellen om spelletjes te spelen. Of
om filmpjes te maken. Ook al ben
je nog erg jong, je kan er goed mee
overweg. Je (groot)ouders hadden

geen tablet, iPhone of laptop als kind.
Zij moesten zich op andere manieren
bezighouden. Stel je eens voor dat
je zou opgroeien in de tijd toen je
(groot)ouders kind waren. Wat zou er
allemaal anders zijn?

Een andere thuis
Foto iStock - Zinkevych

Je ouders proberen je een thuis te geven. Toch zijn er ouders die
plots niet voor hun kind kunnen zorgen.

Pleegzorg
Soms kunnen ouders tijdelijk niet
voor hun kind zorgen. Ze hebben het
erg moeilijk. Of ze zijn ziek. Dan kan
je voor een poos bij een ander gezin

wonen. Zij zullen de taken van je
ouders overnemen. Je kan je mama
en/of papa blijven zien. Er is nog
steeds contact.

Adoptie
Soms kunnen ouders helemaal niet
voor hun kind zorgen. Er is bijvoorbeeld oorlog. Of ze zijn erg arm. Dan
kunnen ze hun kind laten adopteren.
Bij een adoptie gaat een kind bij een

Foto iStock - Gajus

Je hebt kleding, eten, schoolspullen nodig. Dat betalen je ouders. Je
ouders geven ook liefde. Ben je ziek?
Dan zullen ze met jou naar de dokter
gaan. Je ouders steunen je.

ander gezin wonen. Hij/zij blijft er
constant. Zijn adoptie-ouders
nemen alle zorgen op zich.

Foto iStock - Rawpixel

Met elkaar
In veel culturen is een gezin groter dan bij ons. Niet alleen wonen
er (meer) kinderen bij hun ouders. Ook grootouders en/of tantes
en ooms (nonkels) leven onder eenzelfde dak.

In veel culturen staat familie op
de eerste plaats. De leden van de
familie komen voor elkaar op. Ze
zullen elkaar altijd helpen. Ook als
ze bijvoorbeeld minder goed horen

of dingen vergeten. De kinderen zijn
dankbaar voor alles wat hun ouders
ooit deden. Daarom vangen ze
oudere familieleden bij hen op. Zo
zijn ze dichtbij als er iets gebeurt. En

is er altijd iemand in de buurt. Ook
voor de kinderen is het fijn. Zij leren
bij van hun oma of opa. In onze
cultuur gaan (over)grootouders vaak
naar een verzorgingshuis.
Volgende maand: Landschappen
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‘Het allerleukste is
dat mama en papa
liefde geven!’
Elk gezin is anders! Iedereen heeft andere gewoontes. In sommige

Mama en de kids

gezinnen spreken ze een andere taal. Of vieren ze andere feesten.
KLAP had een gesprekje met het gezin van Elias (9 jaar), Mina
(7 jaar) en Nora (1 jaar). Ze hebben een Belgische mama, Wendy,
en een Afrikaanse papa, Adamou.
Hoe hebben papa en mama

Woont de familie van papa nog

Wat doen mama en papa

elkaar leren kennen?

in Afrika?

hetzelfde?

Elias: Mama en papa hebben elkaar

Elias: Ja, we hebben ze nog niet ‘echt’

Elias: Ja, ze zijn allebei lief.

in Nederland ontmoet. Papa woonde
daar tien jaar. Maar eigenlijk komt
papa uit Niger. Dat ligt in Afrika.
Mama: Adamou kwam naar Europa
om te studeren. Ik leerde hem kennen
in Nederland en werd verliefd. We
spraken af in België en in Nederland.
Daarvoor moesten we erg veel heen en
weer rijden. Toen Elias bijna geboren
werd, verhuisde Adamou naar België.
Dat is ondertussen al tien jaar geleden.

ontmoet. We zien onze opa, ooms en
tantes soms op Facetime. Ik spreek
dan een beetje Frans met opa. Volgend jaar zou ik graag meegaan met
papa naar Afrika.
Mama: Op dit moment is Adamou in
Afrika. Hij is er zes weken om iedereen te bezoeken. De laatste keer dat
hij hen zag is negen jaar geleden.

Mina: En ze zeuren allebei even hard.

Wat is anders in jullie gezin?

Wat is er verschillend bij papa
en mama?
Mama: Adamou heeft na al die jaren

nog steeds de kalmte van Afrika. Hij
maakt zich niet druk als hij te laat is.
Het gaat allemaal meer op het gemak.
Hij kan niet goed afspraken onthouden. Daar ontferm ik me over. Ik
houd de agenda van het gezin bij!

Elias: Papa kookt Afrikaans eten.

Dat is pikant en ik eet het heel graag.
Liever dan wat mama maakt. Papa is
moslim en doet mee met de ramadan.
Hij viert ook het offerfeest. Ik eet, net
als papa, geen varkensvlees.
Mina: Ik eet wel alles. De muziek in
ons gezin is anders. Mama luistert
naar Gerard Joling en papa naar
muziek in zijn taal.

Wat vinden jullie het allerleukste aan jullie gezin?
Elias: Het eten!

BELGIË

Mina: Dat mama en

papa liefde geven!

NIGER

Wat is er minder leuk?

Foto's Wendy Boué

Mina: Iedereen vindt mijn krulletjes

heel erg mooi en leuk en is er jaloers
op. Maar krulhaar kammen doet heel
veel pijn. Ik wil liever stijl haar.
Elias, Mina en Nora

Papa en mama samen

Foto ANP - AP, Zabi Karimi
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Bezet land
Er is chaos in Afghanistan.
veroverd. De president is
gevlucht. Ook veel inwoners

Mini-baby
In Singapore werd Kwek Yu
Xuan geboren. Ze werd te
vroeg geboren. Haar gewicht
was amper 212 gram. Dat is het
gewicht van een appel. Daarmee was ze de lichtste baby
ter wereld. Niemand dacht dat
ze het zou overleven. Dertien
maanden lang moest ze in het
ziekenhuis blijven. In augustus
woog ze meer dan zes kilogram
en mocht ze eindelijk naar huis!

proberen het land te ontvluchten.

De taliban is een grote groep mannen.
Ze zijn erg gelovig en hanteren strenge wetten. Meisjes mogen niet naar
school. Ze mogen niet kiezen welke
kledij ze dragen. Gewone burgers
hebben weinig vrijheid. Wie zich verzet tegen de taliban wordt gestraft of
vermoord.

de leiders van de taliban

Soldaten
De taliban waren van 1996 tot 2001
aan de macht in Afghanistan. In 2001
werden ze weggejaagd door soldaten.
Die kwamen uit verschillende landen.
Zo was er weer rust. Na 20 jaar dachten de leiders van de landen dat het
vredig zou blijven. Daarom mochten
de soldaten deze zomer naar huis. In
amper tien dagen namen de taliban
de macht over. Heel wat mensen zijn
ongerust.

Op wandel

© Freepik

© iStock - StudioBarcelona

Foto iStock - mbot

De taliban hebben het land

In China maakten veertien olifanten dit jaar een wandeling.

Foto ANP - Koen van Weel

De 82-jarige Ineke van Amersfoort houdt van vrolijke kleuren. Ze woont in Den Helder
(Nederland). In 2017 schilderde
ze de gevel van haar huis in de
kleur ‘appeltjesgroen’. Maar
buren klaagden. Ze vonden het
lelijk, de kleur weerkaatste in
hun kamers. De zaak kwam
voor twee rechtbanken. Er werd
beslist dat er een lichtere tint
‘appeltjesgroen’ moest komen.
Dat is nu gebeurd.

ondertussen al meer dan 1700 kilometer af.

Het is niet zo vreemd dat een kudde
olifanten buiten het reservaat komt.
Meestal keren ze na een korte wandeling terug. Maar deze kudde trok
naar het noorden. In hun zoektocht
naar eten, vernielden ze veel gewassen van boeren. Ze wandelden door
dorpen. En ze drongen zelfs een
rusthuis binnen. Gelukkig vielen
er geen gewonden! De Aziatische
olifant is een bedreigde diersoort.
Er moet dus voorzichtig mee omgesprongen worden!

Lokken

Surf naar www.k lapkrant.be
en bekijk een filmpje.

Er werd ingegrepen toen de groep
in de buurt kwam van Kunming.
Dat is een stad met miljoenen inwo-

Foto ANP - Hu Chao Xinhua, eyevine

Groen huis

Dat deden ze buiten het reservaat waar ze wonen. Ze legden

ners. Hun doortocht zou ongelukken kunnen veroorzaken. Daarom
werden wegen afgezet. Vanuit de
lucht worden de olifanten gevolgd.
Voedsel wordt op goed gekozen
plekken gelegd. De olifanten zijn
bijna terug thuis. Dan kunnen ze
opscheppen bij hun vrienden.
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Foto Satellietbeeld EUCopernicus Sentinal 2-imagery

over de wereld

>> Satellietfoto van het eiland Evia. Zie jij ook hoeveel schade er is?

In vuur en vlam
Overal ter wereld slaat het weer tilt. Hevige regenval veroorzaakte in
ons land zware overstromingen. In andere delen van de wereld was
het dan weer kurkdroog. Er woedden grote branden. De verandering
van het klimaat is een feit.

Veel branden ontstaan door onvoorzichtig gedrag. Mensen doven een
kampvuur niet goed. Er wordt een
brandende sigaret achtergelaten. Of de
zon weerkaatst op een glazen flesje.
Maar ook door de inslag van een
bliksem ontstaat brand. Is er veel
wind? Dan kan het vuur zich snel
verspreiden.

Europa
Veel Zuid-Europese landen hebben
het hard te verduren. Op het Griekse
eiland Evia brandden tientallen dorpen af. Alle inwoners moesten geëvacueerd worden. Ook in Italië rekende

men af met de zwaarste branden ooit.
Landbouwers vrezen dat het nog jaren
duurt voor de gewassen zich zullen
herstellen. In Turkije werden tienduizenden hectaren bos in de as gelegd.
Naast de inwoners waren er ook veel
toeristen in de regio. Ze moesten het
gebied verlaten.

Wereldwijd
De extreme temperaturen kwamen
niet alleen in Europa voor. In de Verenigde Staten hadden ze te maken
met een hittegolf. Ook in Siberië
brandde het. In dit gebied ten noorden van Rusland is het meestal niet

POLL:
Help jij mee
de opwarming van het
klimaat tegen te gaan?
zo warm. Satellieten maken foto’s
vanuit de ruimte. Daarop kan je de
grote verschillen in temperatuur zien.
Veel branden hangen samen met de
opwarming van het klimaat. Maar er
worden ook met opzet stukken bos in
brand gestoken. Landbouwers in het
Amazonewoud hebben liever velden
om gewassen te zetten.

Gevolgen
Al deze branden zorgen voor een
grote uitstoot. Daardoor warmt de
aarde nog meer op. Willen we dit
tegengaan? Dan moeten we daarnaar
handelen. Hier vind je enkele tips die
helpen. Eet lokale producten. Kies
voor groenten en fruit die niet met het
vliegtuig worden overgebracht. Eet
wat minder vlees. Gebruik de fiets of
ga te voet!

14
Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen.
Proefjes, knutselen, koken … Doe je mee?

een doolhof
Foto's Sofie De Moor

Stap je een doolhof in? Dan is het moeilijk om de uitgang te vinden. Een
doolhof bestaat uit paden. De meeste paden lopen dood. Er is maar één
weg naar de uitgang. Er bestaan grote doolhoven. De muren zijn gemaakt
van struiken of hoge maïs. Je kan er zelf in lopen. Maar je kan ook een
doolhof uit speelgoed maken. Dat doen we hier!

Zo ga je te werk
Leg het kladpapier voor je op de tafel.
Bedenk hoe je doolhof eruit zal zien.
Kies één ingang en één uitgang. Teken
die op je blad. Teken daarna de enige
goede weg. Die loopt van de ingang
naar de uitgang. In je doolhof wil je
mensen misleiden. Verzin de valse
wegen. Teken ze op het kladblad.

Dit heb je nodig
• kladpapier en een potlood
• een basisplaat van LEGO
• LEGO blokken
• een knikker

Bouwen maar
Neem de basisplaat en blokken. Kijk
naar je plan. Eerst maak je de rand
van de doolhof. Bepaal waar de
ingang en uitgang komen. Hier zet je
geen muur. Bouw daarna de rest van

je doolhof. Het kan zijn dat het plan
niet helemaal klopt. Dat geeft niet.
Zorg ervoor dat je doolhof uitdagend
is. Je kan je doolhof ook versieren.
Gebruik boompjes of bloemen. Zet die
op de muren. Of bouw een brug.

Spelen
Neem nu de knikker. Leg die bij de
ingang van de doolhof. Neem de
basisplaat in je twee handen. Beweeg
voorzichtig. Zorg ervoor dat je knikker tot aan de uitgang geraakt. Het is
leuk als vrienden andere doolhoven
maken. Zo kan je wisselen van doolhof. Wie vindt het snelst de uitgang?

Foto iStock - Greg Kelton

Bovenaf
Bekijk je een doolhof van bovenaf? Dan zal je de weg naar de
uitgang sneller vinden. Bekijk
je de doolhof vanaf de zijkant?
Dan zie je enkel de muren. Je
kan het pad naar de uitgang niet
vinden. Ook bij een kaart zie je

het bovenaanzicht. Wil je zelf
een plattegrond maken? Het
kan helpen als je de omgeving
vanaf een trapje of verdieping
bekijkt. Vandaar dat er vaak een
toren staat in het midden van de
doolhof!

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

6

3

4

ij = 1 vakje

2

4

8

5

1

7

10

8

9

9

12

10

11

12
13

blz. 2 In welk land krijgen kinderen op de eerste
schooldag een hoorntje met lekkers? | blz. 3 Op
17 september is het … | blz. 4 Hoeveel medailles brachten de Belgische atleten mee naar huis? |
blz. 5 Een … is een activiteit die je in je vrije tijd
doet. | blz. 7 Teken je een schema van je familie?
Dan maak je een … | blz. 8 In Antwerpen is een
speciaal … voor vondelingen. | blz. 9 In sommige culturen woont de hele … onder één dak. |
blz. 10 In welk land woont de papa van Elias,
Mina en Nora nu? | blz. 12 Deze dieren maakten
een erg lange wandeling! | blz. 13 Het Griekse
eiland … had veel schade door branden. | blz. 14
De muren van een echt doolhof bestaan uit struiken of uit … | blz. 16 … Petit was een belangrijke spion tijdens WO I.

3
5

14

7

16

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

Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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Zij deden iets

Gabrielle Petit
Geboren: 20 februari 1893

Foto's Wikipedia

Geboorteplaats: Doornik
Gestorven: 1 april 1916
Gekend als: verzetsheldin
uit de Eerste Wereldoorlog

Gabrielle Petit werd geboren in een arm gezin. Haar mama overleed
vroeg. Haar papa kon niet voor zijn kinderen zorgen. Hij plaatste
Gabrielle en haar zus Hélène in het weeshuis. Toen Gabrielle vijftien
jaar was, moest ze stoppen met school. Ze verhuisde naar Brussel.
Daar werkte ze in winkels en cafés. Gabrielle had het niet gemakkelijk.

Begin WO I
In het café leerde ze Maurice Gobert
kennen. Hij was een jonge soldaat. Ze
werd verliefd op hem. En kort daarna
vroeg hij haar ten huwelijk. In 1914
startte de oorlog. Duitse troepen
vielen België binnen. Brussel werd
bezet. Gabrielle zag wat voor onrecht
de mensen werd aangedaan. Ze ging
werken als verpleegster bij het Rode
Kruis.

Spion
In 1915 wilde ze met haar verloofde
Maurice België verlaten. Via
Nederland geraakte ze in het
Verenigd Koninkrijk. Daar
kreeg ze een opleiding bij de
inlichtingendienst. Ze werd een
spion. Dat betekent dat ze het Duitse
leger in de gaten moest houden. De
informatie die ze verzamelde, moest
ze doorgeven. Met die informatie kon

het leger de vijand beter inschatten. Ze
konden stappen ondernemen om het
Duitse leger tegen te houden.

Belangrijk
Voor haar opdracht moest Gabrielle
terug naar België. Ze werkte als spion
naast de spoorweg. Op verschillende
plaatsen telde ze hoeveel soldaten er
waren. Ze achterhaalde welke wapens
ze hadden. En ze schatte in hoeveel
materiaal er was. Gabrielle nam steeds
meer risico’s. Ze werd betrapt en
aangehouden. Ze moest naar de
gevangenis van Sint-Gillis. De
hele tijd hield Gabrielle vol dat ze
alleen werkte. Ze nam alle schuld
op zich. Ze kreeg de doodstraf
en werd doodgeschoten.
Na het einde van de oorlog
werd duidelijk hoe belangrijk
Gabrielle was. Ze kreeg een eigen
standbeeld en gedenkplaat.

