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Samen een krant maken? Onderwerpen bedenken, 
vragen verzinnen, schrijven? Dat wilde groep 7c 
van De Stappen wel! Lees hier alles over: 

en nog veel meer... 

kleding ontwerpen 

slijm maken 

motorcross 

Bello olifanten-oren 

 super coole weetjes boulderen 

Krav Maga 

Wie is De Mol? 

namen onthouden 

breakdance littekens 
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Een mens heeft 

olifanten-oren 

Je denkt misschien dat ik olifanten-oren heb alleen 

het zijn maar flaporen. Als je niet weet wat het zijn: 

het zijn wijdere oren. 

 

Soms zijn ze vervelend, dan word ik ermee gepest. 

Daarom wil ik mezelf later laten opereren. Het zit 
niet in de familie. 

 

Het heeft natuurlijk ook voordelen; je kan beter ho-

ren. 

Kars (10)  
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Maarten is directeur van onze basisschool. Hij 
kent de namen van iedereen van onze school. Dat 
is niet gemakkelijk, want wij zijn de grootste 
school van Tilburg. De school heeft ongeveer 800 
leerlingen. Hij is van meerdere scholen directeur 
geweest. 
Ik zou het zelf niet kunnen al die namen onthou-
den. Maar verder over meneer Maarten. Hij is 
heel vriendelijk. Wij hebben hem pas twee jaar, 
maar vanaf het begin is hij een vriendelijke man. 

Jeske (10) 

Hoe onthoudt Maarten alle namen?  
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Wie is de Mol? (Junior) 

Babs kwam met het goede idee om ‘Wie is de 

Mol?’ na te spelen op school. ‘Wie is de Mol?’ 

is eigenlijk een tv-programma, maar wij heb-

ben het met steeds een ander groepje (een 

soort van) nagespeeld. 

 

Wij vinden het heel leuk, omdat je iedereen 

kan verdenken en je kunt ook bondjes sluiten. 

Een bondje sluiten betekent: je kunt samen 

overleggen op wie je gaat stemmen.  

 

Opdrachten 

Het spel gaat als volgt: iedereen gaat omste-

beurt naar Babs toe om te weten te komen of 

je de Mol wel of niet bent. We hebben elke 

dag 3 opdrachten, altijd weer anders. Het is 

natuurlijk wel het leukst om elke dag weer een 

andere opdracht te krijgen. 

 

Als de drie opdrachten gedaan zijn, ga je 2 of 

3 vragen beantwoorden. Na het beantwoorden 

van de vragen valt er 1 iemand af. Die heeft  
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Babs (10) 
en 

Renske (11) 

dan de meeste vragen fout. Ook al heeft de 

Mol alle vragen fout, dan kan hij/zij er nooit 

uit.  

En dan is het tijd voor de finale. Er zijn nog 3 

kinderen over. En dan nog een paar spellen. 

Op het einde van ‘Wie is de Mol?’ stemt ieder-

een op 1 kandidaat die nog over is. De MOL 

stapt dan naar voren toe. Als je het goed hebt, 

ben je de WINNAAR.  

Je kan ook geld voor in de pot verdienen of je 

kan jokers verdienen door opdrachten goed te 

beantwoorden of goed te doen.   

We zijn er bijna elke pauze mee bezig. Een 

leuke bezigheid is dat!!! Onze pauzes zijn al-

tijd in de kinderboerderij (Maria Goretti), dus 

daar spelen wij het ook.  
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Harry Potter 
Ik hou veel van Harry Potter. Dat komt 

doordat hij veel fantasie in zijn verha-

len beleeft. Harry Potter is de naam 

van de films en de boeken, maar ook de 

naam van de hoofdrolspeler. 

Harry potter woont bij zijn oom en tan-

te in huis, omdat zijn vader en moeder 

dood zijn gegaan, door een slechte to-

venaar.... Genaamd: Voldemort  eigen-

lijk moet ik jeweetwel zeggen, want 

niemand wil die nare naam meer horen.  

 

Harry Potter zit op de school Zwein-

stein. daar leert hij toveren en maakt 

hij al snel vrienden, omdat hij het 

heeft overleefd toen heer Voldemort 

hem en zijn ouders aanviel. Ook door 

de kracht van liefde leeft harry nog, 

daardoor is hij heel populair.     

Cas (11) 
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Esra (10) 

Wie isHarry Potter?  

Harry Potter is  een jongen maar een heel 
bijzondere... Hij is een  tovenaar en gaat 
naar de toverschool: Zweinstein. En daar 
wordt hij heel goede vrienden met Hermeli-
en en Ron. Maar toen hij klein was, is hij 
vervloekt door Voldemort. 
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 Boulderen 

Ik ga binnenkort op boulderen. 

Boulderen is klimmen zonder 

touw op lagere hoogtes. Ik ga dat 

doen bij Block013. 

 

Je zult wel denken: dat is toch le-

vensgevaarlijk. Maar nee, er ligt 

wel een mat van 60 centimeter! 

Dus als je valt, val je wel zacht en 

veilig.  

 

Armen 

Boulderen is leuk omdat je veel je 

armen moet gebruiken en je van 

greep naar greep gaat en zo naar 

boven en soms ook wel eens 

schuin klimt! Dat is best wel eng.  

 

Je moet er ook flink bij brainstor-

men, je moet namelijk kijken waar 

de route naar toe gaat. Want an-

ders zit je  straks heel hoog en  
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denk je dat je naar de zijkant bent 

geklommen!   

 

maar de volgende dag heb je er 

wel spierpijn van hoor!! Dus als je 

het ook gaat doen, doe gewoon 

van te voren een warming-up!  

 

O ja, en ik zou je aanraden om je 

aapje niet mee te nemen  maar jij 

moet wel als een aapje boulderen 

hé!   

       Eva (11) 
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Mijn littekens 

Ja, je hoort het goed: ik heb meer dan één litteken. 

Eén op mijn enkel (aan alle kanten één) en op mijn 

borstkas van boven naar beneden. Dat komt omdat ik 

toen ik net geboren werd er iets mis was. Ik had dus 

een hartafwijking. En ze hebben mij geopereerd. En 

nu gaat het goed met mij. 

 

Ik moet elk jaar naar het ziekenhuis om een onder-

zoek te doen. Dan krijg ik plakkertjes op mijn buik 

en dan moet ik stil blijven liggen. Dan testen ze of 

mijn hart nog goed klopt en zo. 

 

En mijn enkel daar moest ook veel mee gebeuren. Ik 

moest daarvoor een mri-scan laten maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Feline 
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Jiu-jitsu is een verdedigingsport. Je leert hoe 

je je verdedigt. Ik doe het bij sportschool 

Le Grans. Ik doe het al 1en een half jaar. 

Jiu-jitsu is leuk omdat je nieuwe en leuke din-

gen aan het leren bent. Dat vind ik leuk om te 

doen. Vooral de verschillende rollen die we 

oefenen vind ik leuk en een speciale val.  

Ik heb nog geen andere sport gedaan.  

Jiu-jitsu  

       Javy (10) 



12 

 

Slijm maken  
Ik vind het leuk om slijm te maken. Wat heb 

je nodig om slijm te maken? 

 
1. Lijm   

2. Lenzenvloeistof  

3. Scheerschuim  

4. Kom  

5. Lepel  

 

Dit heb je dus nodig, maar je kan er ook meer 

dingen aan toe voegen bijvoorbeeld glitter, 

kraaltjes en kleurstof.  

Je moet de spullen mengen. Eerst de lijm in 

de kom doen dan de scheerschuim erbij doen 

en dan mengen. Dan doe je de lenzenvloeistof 

erbij. Dan word het, als het goed is, slijm. An-

ders is het mislukt. Doe het eerst in een zak-

je en gooi het dan weg of maak er smurfen- 
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snot van.  

 

Ik maak het regelmatig met mijn nichtje Kris. 

Je kan ermee spelen en kneden. 

 

Hoelang bewaar je het? Je bewaart het zo 

lang als je wilt. Je moet het slijm wel in een 

doosje met deksel doen.   

       Jamie-Lynn (10) 
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Ik zit 8 jaar onder motorcross en ik vind het 

heel leuk omdat ik vaak win.  

 

Ik train omdat ik dan beter word en dan win ik 

meer. Ik rij wedstrijden omdat ik eerste kan 

worden en daar word ik blij van. Mijn kamer 

staat vol met bekers. 

 

Het ziet er uit alsof het moeilijk is, maar voor 

mij is het dat niet. Het ligt er ook aan hoe je 

rijdt. 

 

Mijn idool is Jeffrey Herlings en mijn doel is 

om ook zo goed te worden als hij. 

Motorcross is heel leuk 

Mitchell (10) en Rowan (10)  
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Supercoole 

weetjes 

       Noa (10) 

Het boek ‘Supercoole weetjes’ gaat over veel 

verschillende weetjes en wereldwonderen. Het 

leukste in het boek vond ik het ‘Weetje van de 

minuut’. In dat weetje stonden er alle dingen 

die er gebeuren in 1 minuut. 

 

Ik kwam aan het boek doordat ik het zag lig-

gen bij de bieb. Ik heb hem toen geleend. Ik 

vond alles leuk aan het boek. 

Ik lees het liefst boeken op mijn kamer. 
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Turnwedstrijdjes 

met mezelf 

Ik turn bij vereniging Kunst en Kracht in Til-

burg. We hebben verschillende locaties: gym-

zalen en een echte turnzaal. En wist je dat je 

bij Kunst en Kracht niet alleen turnles kan vol-

gen maar ook lessen freerunning en dansen? 

 

Maar ik doe dus aan turnen. Ik turn niet in een 

echte turnzaal, maar in een gymzaal. Ik heb 

twee juffen. Caro en Mirte. 

 

Wedstrijd 

Ik doe al best lang aan turnen, maar niet op 

dezelfde locatie. Ik turnde eerst in Tilburg-

Noord en nu bijna bij mij om de hoek, bij een 

school. 

Ik heb nog nooit aan een wedstrijd meege-

daan, want ik zit niet in een wedstrijdgroep. 

En je kan pas aan wedstrijden meedoen als je 

in een wedstrijdteam zit. Maar ik doe soms  
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Nienke (11) 

wel wedstrijdjes met mezelf en daar word ik 

beter van.  

Ik vind de balk het leukst, maar onze echte 

balk is kapot en we krijgen geen nieuwe. 

Daarom moeten we het met een bank en een 

klein balkje doen. Dat vind ik jammer. 

 

Ik wil nog meer op de vloer leren, zoals over-

slag. Ik wil ook nog leniger worden. 
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3 medailles met hockey 
Interview met Robin Keim over hockey. 

  

Bij welke club speel je? 

HC Tilburg. Volgend seizoen ga ik naar Were Di. 

 

Winnen jullie vaak wedstrijden? 
Ja, best wel vaak. We hebben dit seizoen al 3 medail-

les gewonnen. 

 

Op welke positie sta jij? 

Altijd linksachter. Eerst stond ik spits, maar nu niet 

meer. 

 

Wat is leuk aan hockey? 
Ik vind het leuk dat je moet rennen en dat het een 

teamsport is. En je maakt vrienden. 
 
Ben jij wel eens keeper 

Soms, want we wisselen vaak af. 

 

Wat vind je minder leuk aan hockey? 
Dat je soms moet keepen. En soms komt de bal tegen 

je aan. 

Pleun  
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Bello kan de koprol 

Wieske (10) 

Mijn hond heet Bello. Hij is 4 jaar oud. 

Zijn ras is een Goldendoodle. Die hon-

den zien er zo uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Hij kan ook kunstjes: zit, lig en blijf. En 

als het lukt kan hij soms ook een koprol. 

Dat doet hij in de duinen vaak en dan 

springt hij ook als een hertje rond. 

 

Bij na iedere zondag ga ik wandelen met 

mama Anne en soms met papa. Dan gaan 

we naar het bos of naar de duinen heel 
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Wat voor kleding ontwerp je? 

De laatste tijd maak ik veel sjablonen voor op een 

jurk, rok of T-shirt. Mijn vader werkt ook met kle-

ding namelijk ondergoed en pyjama's. Ik heb ook 

eens iets ontworpen voor zijn werk: de half rok, al-

leen die is helaas niet aangenomen. Het had ook niets 

te maken met pyjama's of mannenondergoed. Ik ben 

nu bezig om mijn ideetjes op te sporen, alleen ik ben 

het een klein beetje kwijt. Het gaat wel lukken! 

 

Maak je de kledingstukken ook zelf? 

Als ik iets zelf maak, ontwerp ik het ook zelf. Ik heb 

dat bij mijn half rok ook zo gedaan. Het moest eigen-

lijk een cape of een mantel voorstellen, maar in 

plaats van een lange rode doek werd het een doek die 

je om je middel kunt binden! Ik kreeg heel veel com-

plimentjes! Ook op school. Ik heb buiten dat, nog 

nooit iets zelfgemaakts mee naar school genomen. 

Meestal maak ik trouwens iets voor kleine poppetjes, 

en dat pas ik niet! 

Mijn hobby:  

kleding ontwerpen 

21 

Doe je de kleding ook echt aan? 

Ja, ik heb de rok dus al een keer naar school aange-

had. Veel kinderen vonden het bijzonder dat er een 

keer een meisje met een zelfgemaakt kledingstuk 

naar school kwam. Eerst dacht ik dat niemand het 

zou zien. Maar na een half uurtje kreeg ik heel veel 

positief commentaar. Bijvoorbeeld: 'Wow! Heb je dat 

zelf gemaakt?’ En zelfs een keer: 'Waar heb je die ge-

kocht?!’ Toen was ik wel trots op mezelf. Ik voelde 

me anders. Speciaal. Het was echt te gek! 

 

Wat vind je leuk aan kleding ontwerpen? 

Alles! Ik word er blij van en ik verspil er geen tijd 

mee. Alles wat je nodig hebt, is: stof, stiften, naald en 

draad of een naaimachine en een schaar. Dan kun je 

al een leuk kledingstuk ontwerpen. Van tevoren kun 

je ook nog wat tekenen op papier met een pen. 

 

Wil je hier je beroep van maken? 

Nee, ik weet nog niet wat ik wil worden. Maar ik 

denk niet dat ik later iets met kleding ga doen. Wel 

wil ik er nog even me doorgaan. 

 

Bedankt dat ik mee mocht doen met tilburgjunior!  

       Nina (11) 
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Krav Maga  

tegen 

onzekerheid 

Ik ga je antwoord geven op wh-vragen over 

Krav Maga. WE GAAN BEGINNEN!!!! 

 

Vraag 1: Wat is Krav Maga? 

Krav Maga is een verdedigingsspor, een 

vechtsport. Wacht ik laat je een plaatje zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2: Waar doe je het? 

Ik doe het vlakbij Dolfijn (de bowlingbaan).   
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Vraag 3: Doe je het al lang?  

Lang wil ik het niet noemen, maar kort ook 

niet. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat 

ik het al 2 jaar doe.  

 

Vraag 4: Hoe kwam je op het idee? 

Wat een moeilijke vraag. Dit weet ik ook niet 

zeker. Maar ik geloof dat mijn moeder het be-

dacht, omdat ik eerst heel onzeker was en bij-

na niets durfde.  

 

Vraag 5, en ook de laatste vraag: Wat vind 

je leuk aan Krav Maga? 

Nou eigenlijk alles! 

       Shamira 
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Superleuk team 

met hockey   

Dit is een interview met Pleun Broeders. 

 

Bij welke hockeyclub speel je? 

Ik speel bij Were Di. Ik vind het leuk om bij Were Di 

te hockeyen, omdat het een hele leuke club is. En ik 

zit ook bij een vriendin. 

 

Winnen jullie vaak bij hockey? 

Soms wel, maar soms ook niet. We zijn jammer ge-

noeg nog geen kampioen geworden. Maar ik vind 

hockey wel gewoon nog leuk. En ik heb ook een su-

perleuk team. 

 

Wat vind je zo leuk aan hockey? 

Ik vind het leuk omdat je veel kan rennen en het is 

een teamsport. Je maakt ook nieuwe vrienden en 

vriendinnen. 

 

Op welke positie sta je meestal? 

Ik sta meestal rechtsvoor, maar ook linksvoor en ook 

soms spits. Ik vind achter niet zo leuk, want voorin 

kan je veel scoren. 

Ben je wel eens keeper? 

Niet vaak, want ik vind het niet leuk. We hebben 

geen vaste keeper dus we moeten allemaal een keer-

tje. 

 

Wie is je hockey-idool? 

Mijn hockey-idool is Naomi van As. Het is mijn hoc-

key-idool omdat ze heel goed kan hockeyen en ik 

vind haar gewoon leuk. 
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Robin  



           Breakdance  
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Waar doe je aan breakdance? 

Bij SylcDance in de Enschotsestraat. 

 

Doe je het al lang? 

Nee, eigenlijk pas sinds september. 

 

Wat voor kleren heb je aan als je danst? 

Het is altijd verschillend. Als ik na school ga 

en ik heb fijne kleren aan om te breakdancen 

dan hou ik die kleren gewoon aan.  

 

Welke dans kun je al heel goed? 

We hebben bij breakdance niet echt dansen, 

behalve als we een show hebben. We doen   

namelijk alleen pasjes. Ik kan wel de baby-

freeze goed (dat is op je handen staan). 

Suze en Esra 

Ook deze speciale editie van tilburgjunior is een 
productie van kinderschrijfatelier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten? 
Ga naar www.schrijfletters.nl of, 
stuur een mail naar estervanzundert@gmail.com 

27 




