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voor kinderen, door kinderen!

KLETSKRANT

Hoi ik ben Floor en ik help Mirjam bij het Kletskoppenfestival
met in twee uur een krant maken. Ik ga een beetje door de bieb
lopen en dan vertel ik wat ik allemaal zie. Laten we beginnen in
de kuil. In de kuil kan je tekenen, je kan geschminkt worden als
vlinder, als prins, je kan hartjes op je gezicht krijgen en nog
heel veel andere dingen. Als je dan het trapje oploopt krijg je
allemaal dingetjes, van proefjes met een robot en legoblokjes,
tot gebarentaal en Welk word wordt woord en je hebt Hè?
Helpt dat? Wat ook heel leuk is, is de Babbelhoek, daar wordt
er voorgelezen. Als eerst was er een schrijver en toen waren er
mensen die Rupsje Nooitgenoeg in anderen talen voorlazen.
Heel leuk maar moeilijk te begrijpen. Enger maar ook heel leuk
is mee te helpen met de Kletskrant. Wat je ook kan doen is
luisteren naar verhalen van kinderen van de Weekendschool.
Die kinderen hebben allemaal een verhaaltje geschreven over
wat ze zelf wilden. Je kan ook heel veel boeken lezen in de
bieb.

Razende kinderreporters
houden huis in Bieb
Door Floor

TROUWE BEZOEKSTER MICHELLE

KOMT VOLGEND JAAR WEER

SHARON SPREEKT WEL VIJF

TALEN, OOK JAPANS!

I N  D E Z E  E D I T I E

www.kletskoppenfestival.nl



  

Marle (6 jaar, groep 3 van de

Gertrudisschool in Utrecht) interviewt

voor de Kletskrant!

Wat is je favoriete boek?

Wat is je favoriete kleur?

Welke taal spreek je naast Nederlands nog

meer?

Vrijwilliger Maaike gaf antwoord:

Mijn favoriete boek is Harry Potter! Mijn

favoriete kleur is rood en ik spreek ook

nog Engels.

Vrijwilliger Julian gaf ook antwoord:

Ik lees graag boeken van Lord of The

Rings, de kleur van het Kletskoppen shirt

is mijn favoriete kleur; groen! Naast

Nederlands kan ik ook Engels en Duits.

 

 

Krijn (9 jaar, groep 6 van de Gertrudisschool in Utrecht)

interviewt voor de Kletskrant! Hij stelde de volgende

vragen: Wat ga je hier doen? Wat is je favoriete boek? Wat

is je favoriete sport? Vrijwilliger Julian gaf antwoord: Mijn

favoriete boek is Lord of The Rings en ik kom bij het

Kletskoppenfestival helpen bij de spelletjes. Mijn favoriete

sport is tennis.

Een mevrouw uit de bieb gaf ook antwoord: Ik kwam om

mijn boeken terug te brengen en nieuwe boeken te lenen en

zag dat dit leuke festival er was! Ik lees graag thrillers en

vroeger deed ik aan volleybal. Nu helaas niet meer!

 

 

 

 

Alisha (12 jaar, 1e jaar van Karel de Grote College)

interviewt voor de Kletskrant! Haar vragen zijn: Wat doe je

hier? Wat is je werk? Waar ben je journalist? Hoe oud ben

je? Wat vind je leuk aan vandaag? Vrijwilliger Mirjam geeft

antwoord. Ik help hier op het Kletskoppenfestival en bij de

Kletskrant. Mijn werk is journalist, dit doe ik bijvoorbeeld

bij De Gelderlander. Ik ben 50 jaar. Ik vind het hier

fantastisch! Ik geef kinderen graag workshops omdat ik taal

erg belangrijk vind.

 

 
Kindercollege: kraak de spraak van James McQueen

De Kletskrant redactietafel

Internationale liedjes zingen

Razende reporters voelen bezoekers
aan de tand
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Reporters in actie!



F E B R U A R I  2 0 2 0

 

 

 

Reporters in actie!



Ik kom hier want er zijn veel

gezellige dingen te doen. Het

leukste vind ik om rond te

skeeleren. Ik wijs mensen de weg

en ik goochel woorden met de

kinderen. Mijn naam is

Lettergoochelaar. Ik ben 24 jaar

oud. Ik ben al 10 jaar goochelaar.

 

Letter
goochelaar! 
 
door Annelène (9, groep 5 van pcs)Noallyn had vijf vragen:

1) Wat doen jullie?

2) Hoe oud ben je?

3) Waarom ben je hier?

4) Kun je hier iets van leren?

5) Welke taal spreek je?

Caitlin en Lauren gaven

antwoord:

Kinderen kunnen hier hun naam

in laten spreken en dan

uitprinten, maar niet in gewone

letters, maar in klanken. Caitlin

is 27 jaar oud. Ze is hier omdat

ze het leuk vind om dingen over

taal te vertellen. Je kunt bij

Caitlin en Lauren leren dat je van

klanken een mooi plaatje kunt

maken.

Caitlin spreekt Nederlands,

Engels, Frans, Duits en Spaans.

Lauren spreekt Engels, Spaans,

en een beetje Nederlands.

 

Zie je klank
door Noallyn (8 jaar, groep 5 van

de Verwondering)

Ik heet Alisha en ik kom hier

dansen met Confidans. Dat is een

dansschool en daar dans je. Er is

een nieuwe juf daar moet ik wel

even aan wennen. Je leert niet

echt pasjes maar beweegt met je

gevoel.

Dans is dus ook taal want je kunt

er je gevoelens mee uitdrukken.

Onze Flashmob is om half 12,

maar dat is dus geheim.

 

Flashmob
Door Mirjam

Annelène met de Lettergoochelaar Dikkie Dik werd voorgelezen

De babbelhoek



Door Noallyn (8, De

Verwondering, groep 5

 

Vragen:

Hoe heten jullie?

Wanneer zijn jullie geboren?

Hoe vind je het hier?

Heb je al veel mensen gehad?

Wat doen jullie?

 

Lieke en Cristiaan staan bij  Het

grote emoji experiment. Cristiaan

is geboren in juli 1989 en Lieke

ook. Ze vinden het heel leuk om

hier vandaag te staan omdat er

veel kinderen zijn. En die willen

graag meedoen. Ze hebben al 8

kinderen gehad die hebben

meegedaan. De kinderen plakken

emoji's bij whats-appberichtjes.

Je kunt dan zien wat ze zelf

voelen bij het berichtje. 

 

 

 

 

Het grote
emoji
experiment

Mijn naam is Luke. Ik ben 10 jaar

oud. Ik zit in groep 6 van de

Meander. Ik deed interviews met

mensen. Dit zijn de vragen: 1.

Hoe heet jij? 2. Wat vind je het

leukst? 3. Wat heb je al gedaan?

Antwoorden:

1.Marjolijn. 2. Ik vind het heel

leuk als er iets met taal is 3. Ik

zit hier om te vragen of er

mensen zijn die mee willen doen

aan een onderzoek.

1. Alice 2. Ja? Wat niet, ik vind

het allemaal leuk. 3. Isa heeft een

spel gedaan: verbinden.

1. Anouk. 2. Dat ik heel veel met

kinderen kan doen enzo .3. Ik

studeer Nederlands .

 

 
 
 
Interview
 

Er zat een jongetje aan de ene

kant en aan de andere kant zat

zijn moeder. De moeder had een

kaart voor zich liggen met een

paar plaatjes er op, en het

jongetje had ook een blaadje met

precies dezelfde plaatjes op

dezelfde plek. Toen zei de

moeder: “Zie je die krab, daar

moet je omheen, om het aapje en

om de boot heen.” Het jongetje

trok een lijn van de vlag om de

krab en het aapje. De moeder

vroeg aan het jongetje of hij dan

ook de bergen zag. Dan mocht hij

daar een lijn naar trekken. Dat

deed het jongetje. De moeder zei:

“Als je klaar bent, mag je een lijn

trekken om de palmboom heen.”

Dat deed het het jongetje. Daarna

trok het jongetje de lijn helemaal

naar links en zette daar een kruis

neer: daar ligt de schat! Samen

gingen ze de schatkaart

controleren, het was helemaal

goed! Wat knap! Het jongetje was

pas 5 en een half jaar oud, terwijl

de opdracht pas vanaf 6 jaar was!

 
 
 
Hè? Helpt
dat?
Reportage door Annelou

(10, De Verwondering, groep 7)
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Spoedcursus Chinees

Graaien, draaien en snaaien Zie je klank: spreek je eigen naam in

Het resultaat

Striptekenen
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Hè? Helpt dat?

Taalrace voor de hersenen Picto-bingo

De infobalie

Zie je klankHet Grote Emoji Experiment
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Reportage door Mia

Ik ben voor de Kletskrant wezen kijken bij de VR workshop. Ik vond het heel leuk. Je
mocht je eigen wereld bouwen in een programma en dan werd dat gedownload naar
een VR-bril en dan mocht je je eigen wereld beleven. Het was echt geweldig!
 
Interview met Evelien Mulder, ook door Mia 
Waarom bent u hier? Ik doe onderzoek naar Engels leren. Ik ben hier op dit festival
om te helpen. Ik help bij verschillende dingen, de hele dag, want taal is leuk!
Wat doet u precies? Ik kijk hoe kinderen die in de brugklas zitten, Engels leren. Ik
kijk wat ze makkelijk en moeilijk vinden aan Engels.
Op welk gebied bent u gespecialiseerd? Teksten lezen.
Is het uw hobby of werk? Het is werk maar ik vind het wel leuk!
Waarom doet dit? Als je Engels moeilijk vindt, kijk ik hoe ik je kan helpen

 

VR-lab

Interview
Scarlett (9 jaar, groep 6) zit op de Klim en interviewt voor de
Kletskrant! Dit wil Scarlett graag weten: Hoeveel talen spreekt u?
Vindt u het moeilijk of denkt u dat het moeilijk is? Is het moeilijk om
twee of meer talen te spreken en waarom?
Jelle geeft antwoord: Ik spreek twee talen. Ik vind het wel makkelijk, ik
vind het makkelijk om deze twee talen te spreken, maar andere talen
vind ik moeilijk.
Helen geeft ook antwoord: Ik spreek drie talen.3. Nee,omdat ik goed
deze talen kan spreken.1. Noor.2. Ik spreek drie talen.3. Wel, moeilijk.
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Mijn naam is Tika. Ik ben 7 jaar

oud.Ik zit in groep 4 van de

Lanteerne. Tika heeft een kind

geïnterviewd dat graag anoniem

wil blijven. 

1. Hoe vaak ga je naar de

bibliotheek?

2. Waar ben je bang voor? 

3. Lees je weleens een boek in

een andere taal?

4. Hoe oud ben je?

5. Wat is je leesniveau?

Het eerste kind antwoordde: ik

ga 1 keer in de twee weken naar

de bibliotheek. Ik ben bang in het

donker en in achtbanen. Ik lees

nooit een boek in een andere

taal. Ik ben 7 jaar en lees op M5

niveau.

 

 

 

Jelle (6 jaar, groep 3) van Klein

Heyendaal kwam vertellen wat

hij allemaal al had gedaan op

het Kletskoppenfestival. Het

leukste van vandaag vond ik het

maken van een boekenlegger!

Ook heb ik gepraat met mensen

die een andere taal spreken, dit

was soms wel lastig. Ik heb

internationale liedjes gezongen

en mijn favoriete boek gaat over

dino's! Ik vind het erg leuk. 

 

Wat een
leuk festival

Sharon Chief-Kletskop
Mijn naam is Theresa. Ik ben 7 jaar oud. Ik zit in groep 4. Ik vroeg aan de

mensen: 1. Wat doe je hier? 2. Wat voor taal spreekt u? 3. Welke talen

wilt u nog leren? Sharon is de Chief-Kletskop. Zij werkt hier dus. Zij

spreekt Nederlands, Engels, Duits, Frans en Japans! Astrid is hier met

haar nichtje, ze vindt het hier erg leuk. Zij spreekt Nederlands en zou

graag Spaans leren.

 

Trouwe bezoekster
“Ik ben Michelle, ik ben 12 jaar, ik zit op de St.Maartensschool in

Nijmegen. Dit is al de tweede keer dat ik op het Kletskoppenfestival ben.

Omdat het vorig jaar zo leuk was, ben ik weer gekomen. Ik ben net in het

VR-lab geweest, ik heb met zo’n bril een eigen huis gemaakt. Het was

raar om zo’n bril op te hebben, alles leek heel groot. Ik had de dieren

heel groot gemaakt en de mensen heel klein. Ik vind taal heel

interessant, dus volgend jaar kom ik weer.”
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Brian (8 jaar, groep 3) van De Zonnewende vroeg de
mensen hoeveel jaren de bieb bestond, maar dat
wisten de voorbijgangers niet. Toen vroeg hij ze maar
welke taal ze spraken. Er was iemand die Spaans
sprak en Nederlands. En iemand sprak Engels.
Marike was hier met de kinderen en Lara werkt in de
bieb; ze zet hier de boeken in de kast.

Wat doe jij in het dagelijkse leven?
Hoi ik ben Floor en ik ga Cees de Beer interviewen.

1.
2. Waarom wou je dat?
3. Wat is het voordeel?
4. Wat zijn de nadelen?
Ik ben Nachtburgemeester van Nijmegen. Daarnaast ben ik
adviseur van cultuur en treed ik op. Ik vind Nijmegen een
mooie stad. Ik houd van cultuur en vind de nacht erg
belangrijk voor Nijmegen! Ik vind het af en toe spannend,
maar vooral leuk om op te treden! Een voordeel is dat ik als
nachtburgemeester de baas ben in de nacht. Ik mag
meebepalen bet de cultuur en als ik optreed, krijg ik betaald
om ergens te zijn. Een nadeel vind ik de grote hoeveelheid
verantwoordelijkheid die ik heb en het vele werken!
 

Baas van de nacht ook op het
Kletskoppenfestival
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Sorteer de beer, Een woord, twee talen, Ik weet wat jij gaat zeggen. Zo

maar wat namen van spelletjes en lesjes die vandaag op het

Kindertaalfestival Kletskoppen te doen zijn. Het gaat vandaag over

TAAL. Hoe leren we taal eigenlijk het beste, ook als je eigenlijk een

andere taal spreekt, of als je niet spreekt, of als je niet hoort... nou ja,

zo veel. Heel veel kinderen en heel veel grote mensen lopen hier rond

om spelletjes te doen, naar voorstellingen te kijken of workshops te

doen. Er lopen ook veel mensen rond in groene T-shirts; dat zijn

vrijwilligers van de organisatie.

Deze krant is gemaakt door kinderen. Bijna allemaal hebben ze voor het

eerst van hun leven iemand geïnterviewd. En dat is ze heel goed

afgegaan. Geniet van deze mooie Kletskrant, en wie weet zien we elkaar

nog eens. De eindredactie: Kim, Mienke, Evelien, Joep, Maryam, Mirjam

 

Redactioneel

 


