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voor en door kinderen van IMC Weekendschool Nijmegen

Dag allemaal, voor je ligt de Kletskrant, gemaakt door de
kinderen van IMC Weekendschool Nijmegen, in het blok over
Taal en Poëzie (november 2020). Gastdocenten hebben ze van
alles geleerd over spelen met woorden, presenteren, nieuws,
nepnieuws en interviews doen. Laten we maar snel gaan lezen
wat ze allemaal gemaakt hebben.

Wie zijn wij?
De kinderen hebben elkaar geïnterviewd.
Abdallah, 12 jaar
1. Wat vind je van voetbal? Het is leuk om te doen.
2. Wat zou je doen als je een meisje was? Gewoon gamen.
En me als een meisje gedragen.
3. Wat zou je doen als je een miljoen had? Aan het goede
doel geven.
5. Wat is je lievelingsvoetbalclub en waarom? Ajax omdat
ze de beste zijn.
(door Bilal)
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5. Als je iets in de wereld mocht

veranderen, wat is het

dan? Dat er vrede is op de

wereld. (door Beyzanur)

Beyzanour, 11 jaar

1. Ben jij meer een zomer of een

winterkind? Ik hou van de lente

en de herfst. 2. Ben jij een

buitenmens? Ja, ik vind het leuk

om met vrienden om te gaan.

3. Ben jij sportief? Soms.

4. Wat doe jij na school? Tv

kijken. 5. Ben jij een kiptok? Geen

reactie. (Wel dus LOL) (door

Noemi)

Zeynep, 12 jaar

1. Wat is je geboorteland?

Turkije, Istanbul. 2. Wat wil je

later worden? Het is mijn droom

om astronaut en schrijver te

worden. 3. Wat vond je leuk aan

je geboorteland? Buitenspelen

met mijn vriendinnen. 4. Wat is je

lievelingseten? Lahmacun en

çiğköfte. 5. Hoe lang heb je er

over gedaan om Nederlands te

leren? Een half jaar, omdat mijn

moeder het al kon. 6. Waar woon

je? Meijhorst. 7. Wanneer ben je

geboren? 4 juni 2008. (door Sara)

Sara, 11 jaar

1. Wat is je lievelingseten?

Couscous en Rfisa. 2. Wat heb je

liever; wintervakantie of

zomervakantie? Wintervakantie

omdat je dan in de sneeuw kan

spelen. 3. Waar woon je?

Lindenholt.

Bilal, 11 jaar

1. Wat doe je na school? Gamen.

2. Wat ging je doen als je een

meisje was? De hele dag make up

op doen. 3. Wat ga je doen met je

vrienden? Gamen. 

Teodor, 11 jaar

1. Heb je een tweede naam?

Blobkoning. 2. Waarom lijk je op

een blobvis? Omdat ik de

blobviskoning ben. 3. Heb je een

huisdier? Vissen. 4. Heb je een

blobvis? Nee.

(door Jayden) 

Jayden, 11 jaar

1. Waarom leef je? Omdat ik nou

eenmaal leef. 2. Wie is je vader?

Die heet Minke. 3. Wie is je beste

vriend? Jelle. 4. Hoe ben je

ontstaan? Mijn ouders hebben

mij gemaakt. 5. Waarom ben je

op aarde? Ik ben neergestort

met mijn ruimteschip. Waarom

zit je op de Weekendschool? Ik

zag een folder.

(door Teodor)

Noemi, 12 jaar

1. Als jij iets mocht hebben, wat

is het dan? Dat mijn familie

gezond is en dat ik mensen kan

ontmoeten. 2. Wat vind je het

allerleukste om te doen? Gamen

met vrienden. 3. Wat eet je het

liefst en waarom? Big Mac, ik

vind de smaak lekker en het lijkt

op Big mama burger. 4. Waarom

wou je op weekendschool? Ik

wilde nieuwe dingen

leren. 

'Waarom
leef je?'

4. Heb je een huisdier? Nee, want

ik ben allergisch voor huisdieren.

5. Wat doe je in je vrije tijd?

Voetballen met mijn vriendinnen.

6. Wanneer ben je geboren? 20

maart 2009. (door Zeynep).

Rand, 13 jaar

1. Wat zou je later willen doen? Ik

wil advocaat worden. 2. Waarom

zou je dat beroep willen? Dat lijkt

me leuk. 3. Wat vind je er leuk

aan? Om serieus te zijn. 4. Weet

je er al veel over? Je draagt geen

hoofddoek, zwarte schoenen. Je

hebt veel keuze in dat beroep en

soms is het gevaarlijk. Je

moet mensen verdedigen en als

je liegt, kom je in de gevangenis.

5. Hoe kom je op dat beroep?

Mijn vader heeft er veel

over verteld en toen leek het me

leuk.(door Firdaouss)

Firdaouss, 11 jaar

1. Wat wil je later worden?

Hartchirurg, dat lijkt me

leuk. 2. Hoe oud ben je? 11.

3. Heb je zusjes? Twee. 4. Hou je

van eten? Heel veel, want het is

lekker. 5. Water of eten? Water

want zonder water kan je niet

leven. (door Rand)

Tycho
1. Wat zou je met een miljoen

doen? Ik zou op vakantie

gaan naar Amerika, omdat

Amerika een groot en mooi land

is. Ik zou zestigduizend

aan een goed doel geven en de

rest op mijn bankrekening

storten.

Advocaat'Dat er vrede
is op de
wereld'



2. Wat wil je later worden? Ik

denk een presentator, omdat het

me leuk lijkt om dingen te

presenteren. 3. Waarom ben je

naar de Weekendschool gegaan?

Ik ga naar de Weekendschool

omdat ik anders niks te doen heb

op zondag. 4. Hoe is jouw leven?

Mijn leven is heel goed, want ik

heb alles wat ik nodig heb;

familie, een huis, eten, vrienden.

5. Wat wil je in je leven nog

bereiken? Een goede baan.

(door Hamidou)

Hamidou
1. Waar zou je heen gaan als je

kon teleporteren? Naar mijn

familie, omdat ik ze lang niet heb

gezien. 2. Met welke

beroemdheid wil je een relatie?

Met niemand. 3. Met wie zou je

een dag willen ruilen? Met een

beroemde voetballer, want dat

wil ik ook worden. 4. Naar welke

planeet zou je willen gaan? Naar

Mars want dan kan je zweven.

5. Wie is je idool? Pogba, want ik

speel op dezelfde positie als hij.

(door Tycho)

 Thomas H. 11 jaar

1. Wat is je lievelingseten? Sil pan

cho. 2. Zit je op een sport?

Zwemmen, basketbal, schaatsen,

schaken. 3. Voor welke

voetbalclub ben jij? VVV Venlo.

4. Wanneer ben je jarig? 21

september. 5. Heb je huisdieren?

27 koikarpers en 1 steur.

(door Thomas G.) 

'Mijn leven is
heel goed'

3. Ben je bang voor corona? Nee

want voor ons is het

besmettingsgevaar laag. 4. Wat is

je advies? VMBO-t/VMBO-k.

5. Wat zou je doen met een 

 miljoen? Een villa kopen, een

Lamborgini en een butler.

(door Simohamed)

Truc, 11 jaar

1. Wat doe je in het dagelijks

leven? Eten, buitenspelen,

schoolwerk. 2. Met wie woon je

allemaal in huis? Vader, moeder

en ikzelf. 3. Hoe ziet jouw

toekomst er uit? Een goede

student worden en een goed

leven hebben. 4. Wat is jouw

idool? Billy Eilish en iedereen in

Stranger things. 5. Wat zou je het

liefst doen als er geen school

was? Tekenen en buiten spelen.
6. Wat is jouw droombaan? Dat
weet ik nog niet. (door Julia)

Julia, 11 jaar

1. Naar welke middelbare school

wil je gaan? Naar Kandinsky.

2. Heb je huisdieren? Nee, mag ik

niet. 3. Wat zijn je hobby’s?

Buiten spelen, huiswerk, tv
kijken. 4. Wat wil je later worden?
Iets met kinderen. Of bij het
jeugdjournaal.5. Wil je later
huisdieren? Ja, een klein hondje.

6. Waar wil je later wonen? In

Zeeland aan het strand.

7. Welke kleur ogen wil je?

Galaxy.
(door Amber)

Lamborghini

Thomas G. 10 jaar

1. Waar ben je geboren? In mijn

huis.at zou je doen met een

miljoen? Een huis kopen en een
auto. 3. Welke film vind je leuk?
Harry Potter. 4. Doe je mee aan
sport? Voetbal. 5. Vind je Trump
een goede president? Nee, want
hij ziet er niet aardig uit en hij
heeft slechte plannen. (door
Thomas H.)

Simohamed, 11 jaar

1. Wat is jouw geldwens? Ik zou

geld uitgeven aan een mooi huis,

veel mooie auto’s en het goede

doel. 2. Wat wil je worden?

Onbekend. 3. Vind je school leuk?

Nee. Maar de vrienden die ik er

heb wel. 4. Wat is jouw favoriete

land? Marokko. Daar voel ik me

welkom en fitter. 5. Wat is jouw

favoriete eten? Alles, als het

maar eten is. (door Jelle)

Jelle, 11 jaar

1. Wat zijn je hobby’s? Volleybal,

Roblox, Minecraft, Happy

Wheels. 2. Wat zou je doen als je

een dag het andere geslacht zou

zijn? Shoppen, jurken dragen.

'Trump heeft
slechte plannen'



Amber, 11 jaar

1. Wat wil je later worden? Bij

baby’s werken. 2. Vind je school

leuk? Gym, lezen, pauze en

samenwerken. 3. Waar wil je later

wonen? Nederland. 4. Hoeveel

broers of zussen heb je? 3 zusjes

en een broer. 5. Wat is je

schoenmaat? 39. 6. Naar welke

middelbare school wil je?

Mondialcollege Meeuwse Acker.

(door Truc) 

Lejla, 11 jaar

1. Wat zou je doen met een

miljoen euro? Een villa kopen

in Bosnië. 2. Wat zijn je hobby’s?

Balletdansen, musical en acteren.

3. Naar welk land zou je willen

gaan? Turkije omdat een

kennis van mij daar naar toe is

gegaan en het is een mooi land.

4. Ben je een echte doorzetter?

Niet echt, ik geef snel

op. 5. Wat wil je later worden en

waarom? Het liefst kleuterjuf. Ik

vind het leuk om met kleine

kinderen te werken. (door Damla)

Damla, 10 jaar

1. Wat zou je doen met een

miljoen? De ene helft zou ik

aan het goede doel geven, de

andere helft zelf houden voor

noodgevallen. 2. Je mag drie

wensen doen. Welke zou je doen?

Ik zou een broertje wensen en

een telefoon. 3. Wat is je

favoriete bestemming en

waarom? 

'Ik wil met
baby's
werken'

Jay-linn, 12 jaar

1. Wat zou je doen met een

miljoen euro? Een nieuwe

telefoon kopen en dingen voor

mijn familie. 2. Wat is je hobby?

Tekenen. 3. Wat wil je nog doen

in je leven? Ik wil een keer naar

Londen. 4. Wat wil je later

worden? Uitvaartverzorgster.

5. Wat is het stomste wat je hebt

gedaan? Toen mijn broertje was

gevallen en iedereen vroeg of het

ging. 6. Naar welke middelbare

school wil je? Mondialcollege

Meeuwse acker. (door Max)

Samir
1. Wat zou je doen met een

miljoen euro? Aan mijn familie

geven en een zwerver helpen.

2. Je hebt drie wensen. Welke?

Een Lamborghini, dat mijn

familie naar Nederland mag

komen en dat ik kon

teleporteren. 3. Wat wil je later

worden? Ik wil bij de Koninklijke

Marechaussee want het is vet

want je kan mensen helpen en

het lijkt me spannend. 4. Als je

kon teleporteren, waar zou je dan

heen gaan? Naar China om een

keer vleermuizensoep te eten. 5.

Naar welke middelbare school wil

je? Naar SSGN want

daar heb je in de eerste geen

toetsenweek en je hebt biologie.

(door Max)

'Een keer
vleermuizen-
soep eten'

Kuşadası in Turkije, want het is
een eiland dus moet je veel varen
en dat vind ik leuk. 4. Wat is je
gewoonte, wat bijna niemand
anders doet? Als ik boos ben, huil
ik van frustratie. 5. Wat zijn je
hobby’s? Musicaldance en
zwemmen in het zwembad.
(door Lejla)
Max, 11 jaar
1. Waar ga je het liefst naar toe op
vakantie? Turkije. 2. Wat zou je
doen met een miljoen? Een huis
kopen en geld aan vrienden geven.
3. Wat doe je in je vrije tijd?
Gamen. 4. Wat is je favoriete eten?
Pizza. 5. Wat is je lievelingskleur?
Blauw. 6. Als je drie wensen mocht
doen, welke zouden dat dan zijn?
Gelukkig zijn, gezond zijn en dat
mijn familie blij is. 7. Naar welke
middelbare schol wil je?
Dominicuscollege. (door Jay-linn)

'Als ik boos
ben, huil ik
van
frustratie'
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De Nijmeegse rappers Jallyvd4 en Denzel DK, samen met hun producer Nilesh (N.VM) zaten deze

zondagochtend klaar om zich te laten interviewen door de kinderen, voor hun tweede workshop

journalistiek. Ze hebben eerst even nagedacht en vast wat vragen op papier gezet, maar later ging

het gesprek eigenlijk vanzelf. Elk antwoord van de rappers riep zo maar weer nieuwe vragen op. Zo

hoort het betere interview eigenlijk te zijn.

Jally vd4
Wat vind je het minst leuk aan je werk? Ver rijden, maar dat hoort erbij. Is er wel eens iets fout
gegaan? Ja, meestal met afspraken. De locaties verkeerd afgesproken, of we komen te laat, zulke
dingen. Hebben jullie fans uit het buitenland? Ja, best wel wat uit Suriname. Wat is het leukst aan
je beroep? Dat je lekker kan viben op de beat of gewoon dansen. Heb je nog hobby’s? Voetballen.
Wat is je favoriete song? Seven alias. Wat is je doel? Minimaal 50.000 weergaven van het eerste
liedje dat we uitbrengen. 
Hoe lang rap je nu? Pas een maand of drie, vier. Wat vind je leuk aan rappen? Teksten schrijven en
dan echt er helemaal in zitten. Samen nadenken over zinnen en kijken of het op de muziek past.
Ook optreden vind ik leuk. We hebben bij De Vossenburcht opgetreden, dat was echt leuk. Hoe
kwam je op het idee om te gaan rappen? We zaten in de woonkamer beats op te zoeken op
Youtube en daarop mee te neuriën en dat ging zo goed dat ik ineens dacht dat gaan we doen.
Welk lied vond je het leukst om te schrijven? Ons eerste lied, daar hebben we heel veel aan
gepuzzeld. 
Waarom wilde je rapper worden? We kwamen er dus achter dat we het leuk vonden om te doen.
En we willen er rijk mee worden. Vanaf wanneer wist je het zeker? Toen we werden gebeld door
Cash city Records, die hadden ons gehoord via Instagram, en die wilden dat we op bezoek kwamen
om te praten. Zij willen wel wat met ons doen. Wat doe je allemaal als rapper? Goede beats
zoeken, teksten maken, flowen, er een liedje van maken. 

'Je moet gewoon jezelf zijn'
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Hoeveel liedjes hebben jullie gemaakt? We hebben in totaal zo’n 73 liedjes klaarliggen. Wat maakt
jou jou? Ik ben gewoon mezelf, altijd. Zo ben ik ook mezelf in mijn muziek. Doe je ook iets naast
het rappen? Voetbal, en school. Ik had VMBO-t advies en ik zit nu op het ROC, richting Sport en
beweging. 
Wat wil je meegeven aan kids? Blijf op school! En verder: probeer van je hobby je baan te maken.
Doe iets waar je goed in bent. Hoe kom je aan je naam Jallyvd4? Jally komt van Jalmairo,
mijn echte naam. Vd4 staat voor ‘van de 024’, dat is Nijmegen. Ik heb de 2 weggelaten omdat het
altijd gaat over 026, dat is Arnhem, en 024, Nijmegen dus. Die 2 hebben ze allebei, het gaat dus om
onze 4. Ben je gelovig? Nee.
Staan jullie op Youtube? Nee, wijzelf nog niet. Maar als je bij Cash City kijkt, kom je ons wel tegen.
Hoeveel likes heb je op Instagram? Ongeveer 600 likes per post en 15.000 weergaven. Word je
vaak herkend op straat? Ja, steeds vaker. En laatst werden we zelfs in Rotterdam herkend.
Max: Wat vind je het mooiste aan je werk? We krijgen heel veel liefde van mensen. Hoeveel volgers
heb je? Ongeveer 3000 volgers op Instagram en 4000 op Snapchat. 
Waarom hou je eigenlijk van muziek? Het maakt je ontspannen. Hoe lang duurt het om een track
te maken? Wij doen er inmiddels ongeveer anderhalf uur over, maar toen we net begonnen duurde
het wel een paar dagen voor iets af was. Ben je ooit naar een concert geweest en zo ja, welk? Ik
ben heel vaak naar concerten geweest. Mijn eerste concert was van Fresku. Zoek hem maar eens
op.

Denzel DK en Nilesh (n.vm)
Wat vind je van de haters? Daar moet je gewoon niet naar kijken. We negeren dat.
Wat vind je van de drillrappers die ruzie maken? Dat is echt niet nodig. Ze doen dat alleen maar
om aandacht te trekken, met die messen en zo. Je komt er niet ver mee. Zouden jullie met
drillrappers samenwerken? Jawel, maar dan wel met onze eigen flow. Hoe lang ben je rapper? Pas
vier maanden maar via Instagram kennen veel mensen ons. Wat was je eerste nummer? Opblox.
Het ging echt overal over. Nu maken we een tekst over een onderwerp maar toen deden we alles
in een liedje. Werken jullie ook met andere rappers? Ja, soms gaan we naar andere steden om met
andere rappers samen te werken. Waarom wilde jij rapper worden? Ik vind het leuk om te rappen
en ik hou er van om teksten te maken en te luisteren en er van te genieten. Is het makkelijk om
een rap te maken? Nou… soms zijn we een hele tijd bezig en klinkt het nog niet. Of soms heeft de
computer het niet opgeslagen en moet je alles opnieuw doen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Jally en ik kennen elkaar van voetbal, NEC, daar hebben wij allebei voor gespeeld. We gingen een
keer naar een feest en toen heb ik Jally aan Nilesh voorgesteld. Maken jullie het wel eens laat als
jullie een rap maken? We beginnen altijd laat en dan zijn we soms de hele nacht bezig. Wat vind je
het leukste aan je beroep? Dat je kan viben op je eigen muziek.
.

...vervolg interview Jally, DK en
Nilesh 
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Wat wil je bereiken? Ik wil beroemd zijn over de hele wereld. Waarom rappen jullie soms met
scheldwoorden? Omdat het soms hele goede rijmwoorden zijn. En omdat je soms boos bent. Gaan
jullie ook met andere rappers samenwerken zoals met Boef? Nee, maar misschien als we groter
zijn wel. Vind je iets stom aan rappen? Alles is leuk, behalve de populariteit, dat ze achter je
aankomen en zo. En het slaaptekort soms. Hoe lang kennen jullie elkaar? Jally en ik sinds
ongeveer 2010, toen waren we 9 en zaten we allebei bij NEC dus. Nilesh is er later bijgekomen.
Wie is je idool? Jax. Doen jullie alles met zijn tweeën? Of drieën? Nee, soms doen we iets alleen,
soms werken we samen met andere rappers, soms met zijn drieën. Kun je een tip geven voor
beginnende rappers? Beginnen met freestylen en dan doorzetten. Waar komen jullie vandaan?
Jally uit Wychen en wij uit Beuningen. Waarom rappen jullie en niet zingen? We doen het allebei;
soms klinkt rappen beter en soms zingen. 
Wat doet een producer? Die laat de muziek en de teksten goed klinken. Op de computer kun je de
stemmen veranderen of dingen op een andere plaats neerzetten. Ik kan ook achtergrondgeluiden
weghalen, als iemand bijvoorbeeld per ongeluk met zijn hand tegen de microfoon aankomt. Of als
iemand vals zingt, dan kan ik het weer goed laten klinken. Of ik kan iemand heel hoog laten
zingen. Is het moeilijk om de muziek goed te laten klinken? Heel moeilijk, zeker in het begin. Het
is steeds beter geworden. Ik heb die programma's daarvoor en daar moet je wel mee oefenen.

.

...vervolg interview Jally, DK en
Nilesh 
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vervolg... Waarom zijn Jally en
Denzel gestopt met voetbal?
Jally: Ik ben niet gestopt, ik
voetbal nog steeds, tweede
divisie bij Tec Tiel, in het eerste
team. Denzel: Ik ben gestopt
door een blessure. Ik heb mijn
kruisbanden gescheurd. Wat zou
je liever geworden zijn als het
kon: rapper of voetballer? Jally:
Voetballer. Als het niks wordt
met rappen, dan wordt het
misschien nog wat met
voetballen. En als dat niet lukt,
kan ik altijd nog bijvoorbeeld
gymleraar worden. Ik zou alleen
nooit talentenscout bij NEC
willen zijn, want dan zou ik
alleen maar balen dat ik zelf niet
meer zo hoog kon voetballen.
 (gemaakt door alle kinderen
samen)

(door Teodor)

De Weekendschool is een vrije

plek voor iedereen, jong en

oud. Het is er gezellig en je

leert er veel nieuwe dingen. Het

is wel op zondag maar het is

toch de moeite waard. Ik vroeg

wat de gastdocent Mirjam er

eigenlijk van vond. Dit zei ze:

“Het is een superleuke plek met

nieuwsgierige kinderen die

meer willen weten dan ze op

school leren.” En dit zei docent

Hilde: “Ik werk hier omdat ik

het leuk vind samen met de

kinderen nieuwe beroepen te

ontdekken. Als ik muzieklessen

geef, dan heb ik wel zeven

klassen. Hier heb ik een vaste

klas die ik steeds beter leer

kennen.”

Ikzelf vind het leukste dat je

nieuwe vrienden maakt en

dat het altijd gezellig is. Ja, het

is echt de moeite waard!

Weekend-
school is de
moeite
waard!

Moppenraadsels
1. Er zit iemand voor op de motor en iemand achter op. Wie

zit er in het midden?

2. Hoe heet de vader van Ali B.?

3. Hoe laat is het als een olifant op het hekje gaat zitten?

4. Hoe heet een elektrische Lada?

5. Hoe haal je een tijger uit de sloot?

6. Welke plant laat je schrikken?

7. Waarom sluipt een oen langs het medicijnkastje?

8. Hoeveel maanden hebben 28 dagen?

9. Het is geel en je kunt het niet zien, wat is dat?

10. Wat is het toppunt van geduld?

Antwoorden:
1:Rop. 2: Ali A. 3: Tijd om een nieuw hekje te kopen. 4: een opLada. 5:

Streepje voor streepje. 6: BamBOE! 7: Hij wil de slaappillen niet wakker

maken. 8: Alle maanden. 9: een banaan om de hoek. 10: Op je kop gaan

staan en wachten tot je sokken afzakken. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

(door Damla, Ryan en Janna)
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Waarom doe je mee aan de Weekendschool?
Abdallah: Omdat het leuk is. Bilal: Om beter te weten wat ik wil worden. Amira: Omdat ik niks te doen had op
zondag en omdat het beter voor mij is. Beyzanour: Omdat ik het leuk vind om nieuwe beroepen te leren
kennen. Jay-linn: Ik hoorde het van mijn nichtje en het leek me wel leuk. Zeynep: ik wil meer over beroepen
weten. Firdaouss: ik weet al een beetje wat ik wil worden maar ik vind het toch leuk om te leren over andere
beroepen. Hamidou: hier helpen ze me met wat ik wil worden. Damla: hier kun je alvast kiezen welke richting je
op wil gaan. Truc: ik heb geen idee wat ik wil worden. Teodor: ik weet niet wat ik moet zijn als ik later groot
ben. Ryan: voor de lol en omdat ik niks te doen heb. Jayden: ik moest van mijn moeder. Amber: Je leert
samenwerken, presenteren en kiezen wat je wil worden. Samir: ik wil iets wat bij mij past.

Noem iets wat je nu al geleerd hebt.
Abdallah: Taal en poezie. Bilal: Hoe een rechter werkt en
wat een officier van justitie doet. Beyzanour: Veel dingen
over journalistiek en wat dat inhoudt. Jay-linn: Een verhaal
schrijven en hoe je een interview doet. Zeynep:
Samenwerken met andere kinderen en niet altijd met je
vrienden. Firdaouss: Veel over rechten. Damla: Bij gesloten
vragen verder vragen. Simohamed: achter dingen aan gaan bij
het vak rechten en klutsen en kunst maken met woorden.
Truc: doorvragen. Noemi: ik wist niet dat officier van justitie
bestond maar dat lijkt me wel leuk. Amber: dat je een toga
aan moet en dat mensen met een hoofddoek geen rechter
kunnen worden als ze hem niet afdoen. Julia: dat je
verschillende soorten rechters hebt. Sara: ik heb geleerd over
de rechten van de mens en hoe je zelf worden kan maken. En
wat je kunt doen als je een woord niet kent. 

Wat vinden we eigenlijk van de
Weekendschool?
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Samir: ik wilde eerst rechter worden en daarna bedacht ik me omdat

het heel veel leren is. Arsema (alumni): dat je samen moet kunnen

werken met iedereen ook al mag je die mensen niet. Rand: over rechter

worden, dat je geen geloof mag laten zien en dat je heel serieus moet

zijn.

Zou je een vriendje aanraden om er heen te gaan?

Waarom?
Beyzanour: Ja, want het is leuk en je hoeft je niet alleen te voelen!

Firdaouss: het is leuk om met leeftijdsgenoten te zitten. Janna: mijn

vriendin Lana vindt het ook vast leuk. Truc: het is leerzaam. Thomas: ja,

maar ook weer niet want als je met de bus gaat duurt het een uur en je

wordt misselijk van het wachten. Amber: ja, omdat je vrienden er dan

ook van leren en het gezelliger is. Sara: je leert gewoon super veel

nieuwe dingen.

...over de Weekendschool
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Deze krant is gemaakt als voorbereidend traject voor het Kletskoppen Kindertaalfestival, dat in
februari van 2021 zou plaatsvinden, in samenwerking met verschillende partners zoals de

Radboud Universiteit, het Max Planck Instituut en de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid.
Helaas is door corona het festival geannuleerd. Gelukkig hebben we toch de Kletskoppenkrant
kunnen maken. We hopen op meer geluk volgend jaar. Het Kletskoppenteam wenst u vast fijne

feestdagen.


