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voor kinderen, door kinderen!

Hier is hij dan: de KLETSKRANT 2022! Met bloed, zweet en
tranen voor u bij elkaar geschreven, geïnterviewd,
getekend en verzonnen door enkele van de vele kinderen
die vandaag onze bieb met een bezoek vereerden. Wat was
het gezellig, wat was het talig, en wat heeft iedereen een
plezier gehad.

Jong en oud liepen de hele dag af en aan, om deel te nemen
aan leuke taalspelletjes, filmpjes, voorstellingen en wat
dies meer zij. De razende reporters hebben het zo’n beetje
allemaal vastgelegd voor u. Met veel dank aan alle
vrijwilligers en medewerkers, van de Bibliotheek
Marienburg, Max Planck Instituut en het Baby and Child
Research Centre van de Radboud Universiteit, voor weer
een succesvol Kletskoppenfestival! (Voor deze krant veel
dank aan vrijwilligers Laura, Ciske en Jonna!)

De redactie

Razende kinderreporters
houden huis in Bieb
Door Mirjam

KLETSKRANT

OLIN EN IVER INTERVIEWEN

HENK, BEVEILIGER VAN DE BIEB

HELAAS WAS DE OPPERKLETSKOP

DOOR CORONA NIET AANWEZIG
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Paula (8) van de Lanteerne interviewt Ciske (26,

Radboud):

Paula vraagt: "Waarom wou je hier werken?" 

Ciske antwoordt: "Ik ben hier voor werk, omdat ik

onderzoek doe. Ik ben namelijk onderzoeker."

De volgende vraag die Paula stelt, is: "Wat is eigenlijk

je hobby?"

Ciske hoeft niet na te denken en antwoordt meteen:

"Voetbal!"

Samen met Anna (8 jaar) is Paula ook op het
wetenschapsplein geweest bij 'Praten in virtual
reality'.
"We waren bij een station waar je een bril op moest

doen en als je die op deed, zag je een heel raar jongetje

en zat je in een heel andere wereld. Het jongetje had

heel raar omhoog stekend haar en een wit t-shirt aan

met een blauwe broek. Als je naar jezelf keek, zag je

jezelf niet. En als je om je heen keek, zag je een soort

ruïne en allemaal mensen rondlopen."

Razende reporters Paula (links) en Anna (rechts)

Razende reporters voelen bezoekers
aan de tand (1)

Marid (7 jaar) interviewt haar mama

(39 jaar).

1) Hoeveel neefjes heb jij?

2) Hoe ver is het reizen naar

Australië?

3) Hoeveel spieren hebben mensen?

De mama van Marid beantwoord haar

vragen:

"Ik heb 10 neefjes. Het is wel 30 uur

vliegen naar Australië. We gaan daar

natuurlijk bij opa en oma op bezoek!

Ik weet niet hoeveel spieren mensen

hebben, maar ik denk wel 600."



  

Anna (8 jaar) en Kiran (7 jaar van de Buut)

interviewen elkaar op het Kletskoppen

festival.

Kiran heeft drie vragen voor Anna:

Wat is je lievelingseten?

Wie is je beste vriend?

Wat is je lievelingskleur?

Anna antwoord: "Pizza is mijn

lievelingseten, mijn lievelingskleur is blauw

en mijn beste vriend is Ies."

Anna heeft ook een paar vragen voor Kiran:

Wat is je lievelingsdier?

Wat is je lievelingsfilm?

Wat is je lievelingsboek?

Kiran geeft antwoord: "Mijn lievelingsdier

is een bruin paard, mijn lievelingsfilm is

Minions 2 en mijn lievelingsboek is Het

leven van een Loser."

Stripverhaal door Kiran (7)

Razende reporters voelen bezoekers
aan de tand (2)

Dries is 9 jaar (Het Talent) en interviewt

zowel zijn broertje Kobus (7 jaar, ook van Het

Talent), als zijn mama Kim. Voor zowel zijn

broertje als zijn mama heeft hij drie vragen:

1) Wat is je favoriete kleur?

2) Wat is je favoriete eten?

3) Wat is je favoriete dier?

Eerst antwoord Dries' moeder: "Mijn favoriete

kleur is paars, het liefst eet ik Pizza Funghi en

mijn lievelingsdier is een olifant."

Kobus beantwoord de vragen van Dries ook.

Zijn favoriete kleur is zwart, zijn favoriete

eten is een vier kazen pizza en zijn favoriete

dier is een luipaard.



  

Joris (42 jaar en afgestudeerd aan de universiteit)

wordt geïnterviewd door Rutger, zijn zoon.

Rutger stelt de eerste vraag aan zijn vader: "Kun je

Zo gaat de molen zingen in het Duits?" 

"Nee, ik kan niet zingen." antwoordt zijn vader.

De tweede vraag die Rutger stelt is "Welke talen ken

je allemaal?"

Joris kent er heel veel en zegt "Nederlands, Duits,

Frans, Engels en de programmeertalen Cobol en

C#."

De laatste vraag die Rutger stelt is "Wat heb je aan

taal?"

Zijn vader Joris denkt even na en zegt dan "De

kerntaak van taal is het mogelijk maken om ideeën

uit te wisselen."

Kindercollege: kraak de spraak van James McQueen

Vera en haar moeder

Razende reporters voelen bezoekers
aan de tand (3)

Marc van acht en een half,

van de Windroos, vertelt

aan Olin (9):

"Wij spelen thuis vaak op de

PlayStation. Toen ik twee

was heb ik per ongeluk een

tafel stuk gemaakt, maar ik

was toen nog heel klein en

dus begreep ik het nog niet.

Nu zou ik dat natuurlijk

nooit meer doen."

Vera (8 jaar van de Vuurvogel) interviewt haar mama (44) voor de Kletskrant. Haar

vragen zijn: Wat is je lievelingseten? Wat wil je vandaag nog doen? En wat vind jij

de allermooiste kleur? Haar mama geeft antwoord:

"Mijn lievelingseten zijn zelfgemaakte pannenkoeken. Ik hou heel veel van

wandelen, maar dat ga ik vandaag niet meer doen. En de allermooiste kleur... dat is

rood natuurlijk."



Goede gesprekken
Door Katti (10 jaar van De

Wieken)

Katti had drie vragen aan Dilys

(23 jaar van de Radboud

Universiteit):

1) Vind je gebarentaal leuk?

2) Vind je taal belangrijk?

3) Kun je goed gebarentaal?

Dilys geeft antwoord: "Ja, ja en

jaaaa!"

Katti heeft ook in virtual reality

een gesprek gevoerd:

"Ik ben naar de VR-bril-

activiteit geweest op het

Kletskoppen festival. Je moest

een VR-bril op en toen stond je

tegenover een jongen op het

schoolplein en hij stelde

allemaal vragen. Zoals: Hoe voel

je je? En gaat het goed? En hoe

heet je?"

Door Grover (7 jaar van de

Driemaster)

Grover heeft Niels (43)

geïnterviewd:

1) Wat is je lievelingsdier?

2) Wat is je lievelingseten?

3) Wat is je lievelingskleur?

Niels vertelt: "Een poes is

mijn lievelingsdier. Die heb ik

altijd al gehad. Het liefst eet

ik een lekkere kaasplank, dat

is altijd gezellig. En mijn

lievelingskleur, dat is blauw.

Maar waarom weet ik

eigenlijk niet."

Door Lisa (8 jaar van Basisschool

de Boomgaard)

Lisa interviewt Lynn.

1) Wat wil je later worden?

2) Ken je een woord uit het

Amerikaans?

3) Wat is je lievelingsdier?

De antwoorden van Lynn zijn:

"Ik wil later dierenarts worden.

Nee ik ken geen woord uit het

Amerikaans. Mijn lievelingsdier

is een paard."
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Door David de Vries (8, van de

Vuurvogel)

David interviewt zijn zusje

Sophie (6 jaar):

1) Ken je een woord in een

andere taal?

2) Vind je het leuk op school?

3) Vind je het leuk op voetbal? 

Sophie beantwoordt de vragen:

"Bonjour, dat betekent hallo in

het Frans. Ik vind het leuk op

school We doen ook

wolwerkjes! Ik heb een

kussentje gemaakt met

lavendel erin. En ik vind

voetbal heel leuk, vooral als we

gaan overpassen."

Door Sophie de Vries (6, van de

Vuurvogel)

Na het interview door haar

broer, interviewt Sophie ook

zelf haar broer David van 8:

1) Kun je een woord in een

andere taal?

2) Wat wil je later worden?

3) Wat vind je het leukste aan

het festival tot nu toe?

Dries antwoordt zijn zusje:

"Hello! In het Engels betekent

dat hallo. Later wil ik

profvoetballer, e-sporter,

tennisser, hockyer, zwemmer

of zeehondenverzorger

worden. Tot nu toe vond ik het

robotprogrammeren het

leukst."

David interviewt ook Jung:

1) Waarom werk je hier?

2) Waarom heb je voor

stickers uitdelen gekozen? 

3) Waar heb je gestudeerd?

4) Welke talen spreek je?

De antwoorden van Jung zijn:

"Ik werk hier omdat ik mensen

taal wil leren. Ik werk bij het

uitdelen van de sticker omdat

iedereen stickers leuk vindt.

Ik heb in Amsterdam én in

Nijmegen gestuurd en spreek

Nederlands, Engels en

Spaans."

Broer en zus als
reporter aan de slag

Van onze razende reporter Loes
Loes is 10 jaar en gaat naar de Ratel. Als razende reporter heeft ze een interview gedaan voor
de Kletskrant met Liset (42) over gebarentaal. Loes heeft een paar vragen voor Liset:
Wanneer kwam je er achter dat je slechthorend was?

Vanaf wanneer vond je gebarentaal interessant?

Wat is je lievelingskleur? Liset vertelt het volgende: "Toen ik op de basisschool zat, kwam ik

erachter dat ik slechthorend ben. En ongeveer 15 jaar geleden ben ik gebarentaal interessant gaan

vinden. Mijn lievelingskleur is blauw."

Naast een interview met Liset heeft Loes ook een bezoek gebracht aan de Taalbios. Daar ging ze

praten met symbolen. Allereerst kreeg ze drie films te zien. In alle films waren er twee wezens of

robots die elkaar niet goed begrepen. Om elkaar toch te kunnen begrijpen, moesten ze praten in

symbolen of gebaren. Toen de films afgelopen waren, moest ook Loes zelf dingen uitbeelden. "Het

was soms moeilijk, maar ook makkelijk. Het was superleuk om te doen!" vertelt Loes.
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Het menselijk lichaam door Olin

Praatstraat

Tekening door Mia
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Pip (5 jaar) van de Driemaster interviewt Grover (7 jaar) van de Driemaster.
1) Wat is je lievelings Pokémon?

2) Wat is je lievelingsvrucht?

3) Wat staat er bovenaan je verlanglijstje?

Grover vertelt: "De verklede Pikachu, want hij is schattig en heeft veel HP. Ik

ben dol op honingmeloen want die is supersappig en zoet. En bovenaan mijn

verlanglijstje staat de game Kirby Robobot. Dat is een heel gaaf spel!"

"Wat staat er bovenaan je
verlanglijstje?"

Interview met Henk, de
beveiliger

Olin en Iver, twee broertjes van 9 en 6, doen een
interview met Henk, de beveiliger van de bieb.

Olin en Iver: "Welk woord vind je grappig?"

Henk: "Ik vind het woord lachen heel erg grappig."

Olin en Iver: "En wat is je lievelingsboek?"

Henk antwoord: "Ik houd van detective verhalen."

Olen en Iver stellen hun laatste vraag: "Henk, ben je zelf

een Kletskop?"

Henk lacht en antwoord: "Nee, niet echt."

Een kort
interview
Mia (7 jaar) van de Aquamarijn

interviewt Connie (15) van het

Stedelijk Gymnasium. Ze stelt de

vragen 'Wat is je lievelingseten?',

'Wat wilde je vroeger worden?'

en 'Wat is je hobby?'.

Connie vertelt dat ze heel veel

van pannenkoeken houdt en

vroeger graag prinses wilde

worden. Haar favoriete hobby is

hockey.

Olin en Iver interviewen Henk
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Fotohoekje
Door Cato (11 jaar) van de Hazesprong.

Het Fotohoekje is een plaats op het Kletskoppenfestival waar je, de naam zegt het al, op de

foto kunt gaan. Als eerste kies je één of meerdere bordjes uit, met daarop de taal die je

spreekt. Daarna ga je met je bordje(s) op de foto, voor een greenscreen. Een greenscreen is

een stuk felgroene stof. Als je daarmee op de foto gaat kun je daar makkelijk allerlei

verschillende achtergronden op maken. Zodat het net lijkt of je niet voor groene stof staat

maar bijvoorbeeld in een bos of op het strand of in de bergen. 

]Als je op de foto bent gegaan mag je een achtergrond uitkiezen. Je kunt kiezen uit een

tropisch strand, de Chinese Muur, een rode loper, een jungle met wilde dieren, de Alpen, een

herfstbos met allemaal blaadjes, een bakstenen muur, en een foto van alle werelddelen. Het is

een erg leuk kraampje en de foto’s worden allemaal erg mooi. Perfect om in te lijsten en

boven je bed te hangen. 

Het gaat lekker vlot en je hoeft bijna niet te wachten. De mensen zijn vriendelijk en voor bijna

elke taal is er wel iemand die hem spreekt. Zo hoef je dus nooit met je mond vol tanden te

staan. Verder zijn er genoeg leuke achtergronden, dus voor iedereen wat wils. En als de taal

die jij spreekt er niet bij staat krijg je de kans om zelf een nieuw bordje te schrijven. Er zijn

bordjes voor bijna elke taal, zelfs voor gebarentaal en er is ook een bordje met ‘ik spreek

baby!’

Op de foto gaan in het Fotohoekje is leuk voor iedereen, jong en oud, ongeacht welke taal je

spreekt. Het is een groot succes en ik zou het je zeker aanraden! 

Reporter Cato interviewt ook Sara (39):

Cato: "Wat is jouw reden dat je op het

Kletskoppenfestival bent?"

Sara: "Ik heb zelf onderzoek naar taal gedaan."

Cato's volgende vraag: "Welke talen spreek je?"

Het antwoord van Sara: "Nederlands en Engels."

Cato: "Wie is jouw favoriete schrijver?"

Daarop antwoordt Sara: "Astrid Lindgren."

Cato's laatste vraag is: "Wat vond je van het festival

tot nu toe?"

Enthousiast antwoordt Sara: "Heel leuk!"
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Lynn (7 van de Boomgaard) interviewt Lisa
en stelt de vragen. 
'Wat is je lievelingsboek?'

'Welke taal ken jij?'

'Wat is je lievelingseten?'. 

Lisa vertelt als volgt: "Mijn lievelingsboek

is Dolfje Weerwolfje. Ik spreek Engels,

Duits en Frans en mijn lievelingseten is

Lasagne.

"

Door Bruno (9) van de Hazesprong

Pandaspraak is een tafel op het

Kletskoppenfestival 2022. Je kunt er eerst een

liedje luisteren, en dan een spelletje doen. Dan

zegt moeder iets en moet je raden welk kleintje

het goed na zegt. De mensen die er zijn zijn

Mirjam, Lisanne, en Yachan.

Naast allerlei activiteiten bezoeken, heeft
Bruno ook Maaike geïnterviewd. Zijn vragen:
1) Wat is je lievelingskoek?

2) Welke talen spreek jij?

3) Wat is je lievelingsletter?

4) Hoe kom je aan die jurk?

5) Hoe heb je die hoed zo in vorm gekregen? 

Maaike beantwoordt de vragen als volgt: "Mijn

lievelingskoek is een roze koek. Ik spreek Engels,

Nederlands en Duits. De leukste letter is de S.

Mijn jurk is zelfgemaakt door Ohmbrella. Onder

de jurk zit allemaal Donald Duck. Ik heb ook heel

veel woorden op de jurk zitten. Van mijn hoed

zat één rand al naar boven. De andere is gedaan

met stoom en lijm.

Pandaspraak

Chelsea (8 en een half) van de Sint Nicolaas
School, interviewt Mirjam (52), die niet
meer op school zit.

1) Wat is je lievelingskleur? Rood.

2) Wat is je lievelingseten? Kip.

3) Wat zijn je hobby’s? Lezen en schrijven. 

Samen met Olin (9 jaar) interviewt Bruno
ook de schrijfster Ingeborg.
1) Wie is je lievelingsschrijver?

2) Wat is je lievelingsboek?

3) Wat is je lievelingstaal?

Ingeborg antwoordt de twee jonge

reporters: "Marloes Morshuis (Nijmegen) is

wel echt mijn lievelingsschrijver. Het

leukste boek is 'Ik zie lichtjes in je ogen'. En

mijn lievelingstaal, dat is Italiaans.
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Vrijwilligers


