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V O O R W O O R D
Beste lezers van de kinderkrant,

Begin dit jaar heb ik vier kinderambassadeurs in het zonnetje gezet door
aan hen het Nieuwegeins Jongerenlintje uit te reiken. Als burgemeester
ben ik er trots op dat er nu al meer kinderambassadeurs in onze stad zijn.
Het is ook mooi dat deze ambassadeurs regelmatig een kinderkrant
uitgeven.
Zo schrijven kinderen voor andere kinderen.

Het gaat over leuke dingen voor kinderen, maar ook moeilijke
onderwerpen worden aan de orde gesteld. Zo werden tijdens de eerste
vergadering van de kinderambassadeurs pesten en discriminatie
besproken. Geen gemakkelijke onderwerpen maar heel goed dat
kinderen hier onderling over in gesprek gaan.

Het spreekwoord "jong geleerd is oud gedaan" is hier echt passend. Want
de kinderen van vandaag zijn de volwassen van morgen. Als de kinderen
van nu nadenken over een beter Nieuwegein, dan weet ik zeker dat als zij
groot zijn ze ook zullen zorgen dat het goed blijft gaan met onze stad.

Ik wens alle kinderambassadeurs heel veel succes met
hun werk om Nieuwegein mooier en beter te maken.

Met hartelijke groet,
Frans Backhuijs,



V O O R W O O R D
Hallo alle kinderen uit Nieuwegein,
welkom bij de tweede Kinderkrant.

Ik wil even vertellen over samenwerken.
Samenwerken omdat wij luisteren naar andere kinderen en overleggen
en praten. Wij overleggen want als je niet kan samenwerken kan je heel
veel niet, want samenwerking is heel belangrijk. Door samenwerken kan
je bijna alles.

Wij werken samen met elkaar om de kinderkrant te maken.
En ook om leuke activiteiten te bedenken en te organiseren en
campagnes te houden, zoals tegen pesten en nog veel meer waar wij
tegen zijn.

Veel kinderen worden gepest en daar moet echt iets aan gebeuren. Als
Kinderambassadeurs uit alle wijken samenwerken kunnen we er iets aan
doen, want gepest worden doet heel veel pijn en daar kan je ziek van
worden dat heb ik ook gehad.

Misschien vind jij het ook leuk en belangrijk om iets voor andere kinderen
te doen, dan kan je aanmelden om ook kinderambassadeur te worden.
Of wil jij iets schrijven in de kinderkrant dan zou ook heel
leuk zijn. Ons e-mailadres is heel lang. Het is
info@KinderambassadeursNieuwegein.nl

Groetjes, Fay van Zuilen

mailto:name@example.com?subject=info%40KinderambassadeursNieuwegein.nl
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Stripverhaal
Verzonnen door Max en Anne

Getekend door Max
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T E G E N P E S T E N
Pesten? Daar doe ik niet aan mee!

VERKREUKEL EENS PAPIER... en kijk naar de kreukels.
Dit zijn littekens die je achterlaat bij een kind dat jij pest. Die littekens
zullen nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook zullen proberen ze te
repareren.
Dat is dus wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen
dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens
zijn er en die blijven.

Hoe wil jij later herinnerd worden, als die rotzak die altijd anderen pestte?
Of als een goede vriend of vriendin die altijd klaarstond om te helpen?
Wat je nu doet zal men zich nog heel lang herinneren. Zal je straks, als je
zelf al lang opa of oma bent, nog steeds gezien worden als die rotzak van
toen? Het is jouw keuze en die keuze maak je vandaag!

PESTEN

daar doen wij

NIET

aan mee!

De kinderambassadeurs zetten zich in tegen pesten.
Doe jij met ons mee?

Wij laten nog van ons horen!



R E I J N V E R T E L T

Een appje is zo verzonden, maar dat voelde zo “gemakkelijk”, ik wilde ze
echt laten weten dat ik aan ze dacht en wist hoe spannend ze dit konden
vinden. Maar he, niet stoer voor een jongen toch, kun je denken. Hmm,
dat heb ik ook even gedacht, maar toch won het dat ik “iets” wilde doen.
Maar wat….het moest graag iets tofs zijn of iets cools, ik kreeg het niet
bedacht. Stoere kaarten kopen was een optie, maar eigenlijk vond ik het
leuker om dan zelf iets te maken, al moet je weten dat ik eigenlijk
helemaal niet van tekenen houd en dat ik dat ook niet zo goed kan. Aan
de slag gegaan met een set van tekeningen en naast iedere tekening
heb ik iets geschreven, hoe tof ! Mijn vriendjes vonden dat echt heel erg
leuk, de moeders vonden het lief (maar dat vinden moeders al snel)

Een aantal van mijn vriendjes zouden het nieuwe
schooljaar naar een nieuwe school gaan. Dat is natuurlijk
een heel spannend moment. Ik ben zelf 4 jaar geleden hier
in Nieuwegein komen wonen, toen ik hier kwam ging ik dus
ook naar een andere school. Dat was echt spannend, je
kent niemand, iedereen heeft al vrienden en vriendinnen.
Doordat ik wist dat ik dat zo spannend had gevonden,
wilde ik iets doen, om mijn vriendjes te laten weten dat ik
aan hen dacht.

Iemand laten weten dat je aan hem denkt,
je opa feliciteren met zijn verjaardag, maar
het is ook leuk om je zusje te feliciteren
met haar zwemdiploma, of je broer, die
een lastige toets heeft, kan het zo fijn zijn
om te weten dat er iemand is die aan hem
denkt, of bijvoorbeeld als juf die ziek naar
huis gegaan is. Zelfs als er niets iets is,
kun je iemand blij maken met aandacht.
Je hoeft natuurlijk niet voor iedereen een
tekening te maken, een bloemetje (uit je
eigen tuin) geven of misschien juist wel dat
berichtje. Nu we minder bij elkaar mogen
en kunnen zijn, is dit misschien wel meer
nodig…

Wat vinden jullie?
Deze tekening heb ik samen
met Joanne gemaakt.



R E C E P T
Pindakaas ijsje

Gezond en lekker

Bereiding
Pureer de banaan met de yoghurt en voeg de pindakaas toe.
Wil je het ijsje zoet(er) van smaak dan doe je er een beetje honing
bij.
Giet het mengsel in de vormpjes en laat minimaal 6 uur in de vriezer
staan.

Ingrediënten
2 bananen
3 eetlepels pindakaas
200 ml volle yoghurt
2 eetlepels honing (als je het zoet wilt maken)

Benodigdheden
Blender of (staaf)mixer
6 ijsvormpjes

Lekker smullen!

Vince



R A A D S E L S
1. Eenman loopt buiten in eenkorte broekeneen t-shirt.

Het begint te regenenendemanheeft geenparaplu.

Zijn klerenwordendoor endoornatmaar tochwordt er

geenhaar op zijn hoofdnat.

Hoekandat?

2. Watmoet stuk zijn omhet te kunnengebruiken?

3. Wat kandewereld rondreizen terwijl het in dehoekblijft?

4. Een jongenwordt deoperatiekamer in gebracht.

Dechirurg ziet hemenzegt: ‘Ik kanhemniet opereren,

dat ismijn zoon.’

Toch is de chirurg niet zijn vader.

Hoekandat?

5. Eencowboy rijdt een stadje in opVrijdag.

Hij blijft drie dagenenvertrektweer opVrijdag.

Hoekandat?

De oplossingen staan achter in de krant (niet eerst spieken he :-))



R E B U S S E N

De oplossingen staan achter in de krant



I N T E R V I E W

Hoe oud ben je Sterre?
ik ben 10 jaar.

In welke wijk woon je?
Ik woon in Vreeswijk

Op welke school zit je en welke groep?
Ik zit op de Willem Alexander School in vreeswijk, in groep 7.

Wat zijn je hobby's?
Mijn hobby's zijn tennis, karate, karten en knutselen.
Ook vind ik het leuk om buiten te spelen.

Wat zou jij willen veranderen in jouw wijk?
Dat meer kinderen buitenspelen.

Hoe komt het denk jij dat er weinig kinderen buiten spelen?
Er is in onze straat/wijk weinig te doen en er wordt weinig reclame
gemaaktals er wat te doen is.
Veel kinderen zitten thuis te gamen daarom zijn er weinig kinderen die
buiten spelen.

Hoe zou jij de verandering willen oplossen?
Door leuke dingen te organiseren.
Ik wil mij graag inzetten voor onze wijk om samen met alle kinderen
ideeën te bedenken om het buiten spelen of samen spelen leuker te
maken.

Op de oproep onze oproep voor kinderambassadeurs heeft
Sterre gereageerd. Wij hebben haar al een paar vragen gesteld
en bij onze volgende vergadering gaan we haar ontmoeten.



W O R K S H O P G R A F F I T I

Anne en Max hebben op hun school Basisschool de Schouw een
graffiti workshop gehad van kunstenaar Armand. De mooiste
kunstwerken kwamen daar uit voort en sommigen met een mooi
thema.

Anne:
Ik heb "I have a dream " geschreven naar het liedje I have a dream van
Abba en uit de musical Mamma Mia.
Mijn droom is om musical ster te worden en op het podium te staan en
super beroemd te worden! Daarmee wil ik al mijn pestkoppen laten zien
dat ik dingen heb bereikt! Het is daarnaast 1 van mijn favoriete liedjes van
Mamma Mia en Abba!
Ik heb ook je bent uniek op mijn graffiti geschreven!
Want iedereen is uniek en mag zo zijn zoals hij is.
De camera in mijn graffiti staat voor het beroemd zijn.

Charissa, mijn beste vriendin heeft van groep 8b gewonnen met haar
Graffiti, op haar werk staan een mooie tulp, zee, vogels en bloemen! Zij
wil graag dat de natuur niet meer word vervuild, en de zee schoon blijft
want dan gaan er geen zeedieren dood en blijft de natuur mooi!

Jamaeda uit groep 8A heeft op haar graffiti werk Hope World geschreven,
dat is de Titel van haar favoriete K-pop groep BTS cd. Zij vind dat heel
mooi want BTS vind dat iedereen moet kunnen zijn wie hij is en dat de
wereld 1 moet zijn... dat is natuurlijk een thema wat past bij de
kinderambassadeurs van Nieuwegein.

Ook alle andere kinderen uit mijn klas en de andere groep 8 hebben
mooie graffiti werken gemaakt en daar ben ik trots op!

Groetjes van Anne!



Graffiti gemaakt door groep 8a en 8b van Basisschool de schouw.
Onder begeleiding van kunstenaar Armand in samenwerking met
Gemeente Nieuwegein



WIL JIJ ER OOK BIJ?

?

MELD JE AAN: INFO@KINDERAMBASSADEURSNIEUWEGEIN.NL

mailto:name@example.com


JE KUNT ONS AL HELPEN DOOR
ONS TE ONDERSTEUNEN DOOR
TE ABONNEREN, LIKEN,
VOLGEN & DELEN VAN ONS
SOCIAL MEDIA:

SOCIAL MEDIA

S T E U N O N S
H O E D A N O O K

Zonder jou lukt het ons niet, terwijl
wij graag aan het werk gaan om
gezellige activiteiten te gaan
organiseren en campagnes te
bedenken.

Hierbij kunnen wij jouw hulp hard
gebruiken als begeleider.

Kom je samen met ons de wijken
veiliger en gezelliger maken voor
kinderen???

BEGELEIDERS
KINDERAMBASSADEURS
IN DE WIJKEN

Opkomen voor je rechten, plichten en
gezelligheid?

Dat zal SAMEN daadkrachtiger gebeuren.

Help je ons mee?

We kunnen niet genoeg
kinderambassadeurs in de wijken
tegenkomen!

SAMEN ZIJN WE STERK!!

https://youtu.be/jfJUUSC_iQY

We zijn ook een website:aan het bouwen
www.KinderambassadeursNieuwegein.nl

https://youtu.be/jfJUUSC_iQY
https://youtu.be/jfJUUSC_iQY
http://www.KinderambassadeursNieuwegein.nl


Voor bewoners door bewoners
Fokkesteeg, wonen in een wijk waar je jezelf
thuis voelt, waar mensen naar elkaar
omkijken, je kennen, waar je gezien wordt.

We gaan erop uit om meer verbinding en
vriendschappen in de buurt te laten ontstaan.
WWW.FOKKESTEEG.NL

CEES PLOMP RENTMEESTER

FOKKESTEEG SAMEN

Plomp makelaars & taxateurs - rentmeester

is een gespecialiseerd adviesbureau op het
gebied van onteigeningen, taxaties en
overheidsgerelateerde schadeloosstellingen.
WWW.PLOMPMAKELAARS.NL

KINDERBINGO HOOGZANDVELD

Kinderbingo
online loterij
leuke loterij met hartstikke leuke
kinderprijzen zowel voor jongens als voor
de meiden. Kijk op facebookpagina
KinderbingoHoogzandveld.

Ladiesbingo online
online loterij of bingo
Leuke ladies bingo met mooie prijzen.
Kijk voor meer informatie op facebookpagina
LadiesbingoHoogandveld.

?????????

Voor het actuele nieuws over Nieuwegein en
dus de kinderambassadeurs Nieuwegein:
WWW.PEN.NL

DE DIGITALE NIEUWEGEINER

SPONSORS & PARTNERS

Wij zijn ontzettend blij dat u onze partner
adverteerder en/of sponsor bent!

Ook sponsor, adverteerder, partner worden?
Mail naar:

info@KinderambassadeursNieuwegein.nl

http://WWW.PEN.NL
http://WWW.PLOMPMAKELAARS.NL
http://WWW.PEN.NL
mailto:info@KinderambassadeursNieuwegein.nl


OPLOSSINGEN
1. De man is kaal.
2. Een ei.
3. Een postzegel.
4. De chirurg is zijn moeder.
5. Zijn paard heet Vrijdag.

Kinderkrant

Samenwerking

Kinderambassadeurs

Stripverhaal

Burgemeester



KINDERAMBASSADEURS NIEUWEGEIN
WORDT NAAST DE KANJERS VAN
KINDEREN UIT DE WIJKEN
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

PROJECTLEIDERS:

NATHALIE NAGTEGAAL
COÖRDINATOR

SASKIA SCHUILENGA

ONDERSTEUNING / WEBMASTER /
OPMAAK & EINDREDACTIE KINDERKRANT
HANNY PLOMP-VAN RHEENEN

SAMENWERKENDE PARTNERS:

NIEUWEGEIN SOCIAAL
FOKKESTEEG SAMEN

WIJKBEGELEIDERS:

FOKKESTEEG
SASKIA SCHUILENGA

BATAU NOORD
GALECOP
BLOKHOEVE
NATHALIE NAGTEGAAL

WEBSITE:
WWW.KINDERAMBASSADEURSNIEUWEGEIN.NL

EMAIL:
INFO@KINDERAMBASADEURSNIEUWEGEIN.NL

#VERBINDING

http://WWW.nieuwegeinsociaal.online
http://WWW.FOKKESTEEG.NL
http://WWW.KINDERAMBASSADEURSNIEUWEGEIN.NL
mailto:info@KinderambassadeursNieuwegein.nl?subject=info%40KinderambassadeursNieuwegein.nl

