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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 (januari 2022). Gastdocenten hebben ze van alles
geleerd over spelen met woorden, gebarentaal, tweede talen
leren, en journalistiek. Weet je bijvoorbeeld dat onze kinderen ,
behalve Nederlands, onder andere Somalisch, Portugees,
Arabisch, Berber, Turks, Spaans, Thais, Papiaments, Armeens,
Roemeens, Pools, Russisch en Marokkaans spreken? Laten we
maar snel gaan lezen wat ze allemaal gemaakt hebben.

Wie zijn wij?
De kinderen hebben elkaar geïnterviewd.
Ayuub, 12 jaar
1. Als je een wereldreis zou maken, welk land zou je dan
bezoeken? Somalië, want daar ben ik geboren.
2. Wat staat er boven aan je bucketlist? In een Tesla rijden. Dat
is mijn droomauto. Elektrisch, de deuren gaan omhoog open,
geweldig.
3. Wie zou je nog graag willen ontmoeten en waarom? Mijn
oma, die woont in Somalië.
(door Cathalijne))
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Cathalijne, 20 jaar

Als je rijk was, wat zou je kopen?

Een appartement of huis in

Nijmegen. 2. Als je mocht kiezen,

waar zou je heen gaan? Hawai. 3.

Als je terug kon naar het

verleden om een fout in de

toekomst te verbeteren, welke

tijd zou je heen gaan? De tijd

voor corona. 4. Als je iemands

leven kon besturen, wie zou dat

zijn? De regering. 5. Als je een

nieuw dier zou mogen bedenken,

wat zou het zijn? Eentje die kan

vliegen, een zacht vogeltje. (door

Ayuub)

Resha, 12 jaar

Uit welk land kom je? Nederland.

2. Wat doe je met een miljoen?

Mijn zusje in een adoptiehuis

zetten. 3. Wat is je droombaan?

Advocaat in Zuid-Korea. Wat is je

lievelingssport? Aikido, omdat je

jezelf verdedigt en Japans leert.

5. Haat jij het weer in Nederland?

Dat verschilt, omdat er soms

regen komt en dan weer zon.

(door Mher)

Lilly, 11 jaar

Wat zijn je hobby's? Dansen en

op de telefoon zitten (niet

letterlijk). 2. Waar komen je

ouders vandaan? Mijn moeder

komt uit Nederland, mijn vader

komt uit Curaçao en daar gaan

we om de twee jaar heen. 3. Hoe

vind je de Weekendschool? Leuk.

4. Wat wil je later worden? 

Efe, 12 jaar

1.  Heb je ooit gesnowboard?

Nee, ik vind de kou niet leuk. 2.

Wat zou je doen als je

wereldleider was? Vrede en een

paar miljard maken. 3. Waar zou

je willen wonen? Turkije. (door

Arend)

Delyet, 11 jaar

1. Wat wil je later worden?

Voetballer. 2. Waar wil je later

heen? Engeland. 3. Wat koop je

als eerste als je rijk bent? Een

auto. 4. Zou je naar de andere

kant van de wereld gaan? Ja, dan

kan ik andere dingen ontdekken.

5. Welke auto wil je? Ferrari.

(door Esley)

Esley, 12 jaar

1. Wat wil je later worden?

Dokter. 2. Naar welk land wil je?

Frankrijk. 3. Waarom ging je naar

de Weekendschool? Omdat ik

niet wist wat ik later wilde

worden. 4. Uit welk land kom je?

Nigeria. 5. Wat zou je doen met 2

miljard? Aan andere mensen

geven. (door Delyet)

Resha, 11 jaar

1.  Wat vind je leuk aan de

Weekendschool? Dat je andere

beroepen kan zien. 2. Wat wil je

worden? Advocaat. 3. Welk land

wil je wonen? Armenie, omdat ik

daar geboren ben. 3. Naar welke

school ga je? SGN. (door Mher)

'Naar welke
tijd zou je
gaan?'

Achtergronddanseres. Wat is

jouw kledingstijl? Geen. Ik pak

gewoon de bovenste trui en

broek uit de kast. (door Joyce)

Mouaz, 12 jaar

Wat is jouw routine? School en

spelen. 2. Wat vind jij van KC

Toon? Leuke school. 3. Hoeveel

gezinsleden heb je? Vier. 4. Wat

vind je van de Weekendschool?

Soms saai, soms leuk. 5. Hoe zou

je het vinden als alle insekten

stierven? Kan me niet schelen.

(door Wael)

Emilliano, 10 jaar

Wat is jouw leukste schoolvak?

Geschiedenis en rekenen. 2. Wat

zou je doen met een miljoen? Iets

voor andere mensen betekenen.

3. Waarom vind je voetbal leuk?

Om tactiek te gebruiken. 4. Wat

doe je na school? Oefenen en

trainen. 5. Wat vind je leuk aan

school? Nieuwe dingen leren.

(door Sulaiman)

 Wael, 11 jaar

Wat is je afkomst? Marokkaans-

Nederlands. 2. Hoe ga je naar

school? Lopend. 3. Wat zijn je

hobby's? Spelen. 4. Waarom zit je

op de Weekendschool? Voor

informatie. 5. Wat wil je later

worden? Dna-wetenschapper.

(door Mouaz)

 Lena, 23 jaar

Doe je aan sport? Ja, skeeleren. 2.

Heb je hobby's? Spoken word,

toneelspelen, zingen,

gitaarspelen en met vrienden

afspreken.

'Bovenste
trui'

'Ik zou naar
Hawai gaan.'



3. Game jij? Ik doe sudoku's. 4.

Wat vond je de leukste les op

Weekendschool? Journalistiek en

de rechtbank naspelen. 5. Heb je

huisdieren? Ja, een muis, maar

die loopt overal rond. (door

Senna)

Joyce, 11 jaar

Wat is jouw gezinssamenstelling?

Broer, moeder, vader. 2. Wat wil

je later worden? Weet ik niet. 3.

Wil je kinderen? Nee. 4. Wat zou

je doen met een miljoen? Tegen

je hoofd aan gooien. 5. Watvoor

partner wil je? Gewoon iemand.

(door Lilly)

Ahlam, 12 jaar

Wat ga je doen met een miljoen?

Een huis kopen en een mooie

auto. 2. Wat wil je later worden?

Chirurg. 3. Welke sport doe je?

Kickboksen. 4. Wat is je talent?

Weet ik niet. 5. Wat is je

lievelingswinkel? C&A. (door Aya)

Aya, 11 jaar

Wat doe je in je vrije tijd?

Huiswerk maken en buiten

spelen. 2. Wat zou je doen met

een miljoen? Villa en auto kopen.

3. Met wie wil je in het grootste

huis ter wereld wonen? Ouders,

zusje en vrienden.4. Wat wil je

later worden? Tandarts. 5.

Hoeveel kinderen wil je?

Maximaal drie. (door Ahlam)

Joey, 11 jaar

Watvoor saus doe je bij je

hotdog? Alles. 2. Wat is je IQ? -1.

3. Wat wil je van Sinterklaas? 1

miljard euro.

'Helpen met
huishouden'

2. Als je een jongen was, welke

naam had je dan? Mijn eigen

naam met 1 r. 3. Welke

beroemdheid zou jij als ouder

willen? Johnny Depp want hij is

mijn lievelingsacteur. 4. Hoe zou

jij geld verdienen als je dakloos

was? Mensen helpen in het

huishouden. Welke bloemennaam

zou jij willen hebben? Roos. (door

Iris)

Iris, 11 jaar

Wat zou je doen met een miljoen?

Naar familie gaan in Nigaragua,

een supergroot huis kopen aan

zee, met zwembad. 2. Wat zou je

doen als je koningin was?

Superaardig zijn en meer

activiteiten doen met het volk. 3.

Wat zou je doen als je de baas

van het leger was? Landen helpen

om vrede te maken. 4. Wie zou je

helpen als je vader en je moeder

aan een klif hingen? Ik laat ze

allebei hangen en ren weg, omdat

ik niet kan kiezen. 5. Welke naam

zou je zelf kiezen?Isa. (door

Errin)

Elias, 11 jaar

Wat vind je van ananas op pizza?

Weet ik niet. 2. Wat zou je

wensen? Dat er geen

klimaatverandering was. 3. Wat

zou je doen met 3 miljoen? Lego

kopen, een jacht, een

wielrenfiets. 4. Welke kleur moet

verboden worden? Roze. 5. Met

welke beroemdheid wil je een dag

ruilen? Een wielrenner.

 

'Ik doe
sudoku's'

4. Hoeveel exen heb je? Minstens

twee. 5. Hoe vaak peuter jij in je

neus? Nooit. 6. Wat voor beroep

wil je? Ondernemer. 7. Naar

welke kapper ga je? De gouden

schaar. 8. Hoeveel broers en

zussen heb je? Geen. 9. Wie is

beter, de kerstman of

sinterklaas? De kerstman. 10. Wat

zijn je roots? Thais. (door Ismael)

Sulaiman, 12 jaar

Hoe lang woon je hier? 4 jaar. 2.

Wat zijn je hobby's? Voetballen.

3. Naar welke school ga je?

Citadelcollege. 4. Wat wil je later

worden? Weet ik nog niet. 5. Wat

wil je graag hebben? Een mooie

auto. (door Emiliano)

Tarik, 11 jaar

Wie haat je? Ik haat Ilja. 2. Vind je

jezelf grappig? Ja, soms. 3. Wat is

je lievelingsgame? Metfit22. 4.

Wat zou je doen als je rijk was?

Mijn moeder omkopen om

vuurwerk te kopen. 5. Op wie of

wat val je? Op meisjes. (door

Mihai)

Errin, 11 jaar

Naar welk land wil je graag gaan?

Naar Denemarken want daar is

Legoland.

'Johnny Depp'



6. Welke sport moet worden

verboden? Geen enkele. 7. Wat

vind je van Kerstmis? Leuk.

(door Nikki)

Nikki, 11 jaar

Welke sport doe je? Dansen. 2.

Wat wil je later worden?

Tandarts. 3. Wat is je

droomwoning? Een

nieuwbouwhuis. 4. Wat zou je

doen als je de baas van

Nederland was? Belasting

afschaffen. 5. Wat vind je van

corona? Stom. (door Elias)

Mihai, 12 jaar

Wat wil je worden? Acteur. 2.

Doe je aan sport? Ja. 3. Wat vind

je van belasting? Skeer. 4. Hou je

van kerst? Ja. Wat is je zwaarste

vuurwerk? Een pot. (door Tariq)

Ismael, 12 jaar

 Wat is je hobby? Eten. 2. Wat

zou je doen met een miljard?

Doneren. 3. Wat heb jij voor

wiskunde? Een 10 + 4. Hoeveel

exen heb je? 2. 5. Hoeveel geld

heb je uitgegeven aan Fortnite?

320 euro. (door Joey)

Arend, 12 jaar

Wat doe je met een miljard? 2.

Waar zou je wonen? 3. Wat wil je

later worden? 4. Wat zou je

willen dat echt bestond? (door

Efe)

'Ik wil een
nieuwbouw
huis'

Omdat je kan zien wat mensen
voor werk doen. (Mateo)
Ik vind het leuk maar ik weet al
wat ik wil worden. (Joey)
Je kan je oriënteren. (Ismael)
Het is gezellig hier. (Sulaiman)
Omdat het leuk is. (Iris)
Omdat je dingen doet die je
anders niet zou doen. (Nikki) 
Sommige beroepen waar ik
interesse in had, bleken niet zo
leuk. (Mouaz)
Ik vind het leuk dat er
praktijklessen gegeven worden,
want de praktijk is soms leerzamer
dan de theorie. (Emiliano)

Omdat het leerzaam is. (Ela)
Omdat ik het leuk vond (Arend)
Moeilijk te beantwoorden. (Fiona)
Je kan er veel leren. (Mher)
Om veel verschillende kinderen
te leren kennen. (Resha)
Omdat ik meer over beroepen wil
weten. (Daniel)
Omdat je meer kan leren. (Elise)
Omdat je allemaal info krijgt.
(Wael)
Omdat je leuke dingen leert.
(Senna Q)
Opvulling van mijn zondag. (Lilly)
Omdat je kan bekijken wat je
later wil worden. (Delyet)
Ik had iets anders verwacht.
(Ahlam)
Je kan er veel van leren. (Aya)
Ik vind het leerzaam. (Joyce)
Omdat je kan leren wat je wil
worden. (Esley)

Waarom
doe je mee
aan de
Weekend
school?
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De Nijmeegse rappers Jallyvd4 (Jally) en DDK (Denzel) zaten deze zondagochtend klaar om zich te

laten interviewen door de kinderen, voor hun derde 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 een interview te zijn.

Het begin
Waarom ben je begonnen met rappen; dat wilden eigenlijk alle kinderen wel weten van Jally en
Denzel. Ze gingen eerst voor de lol liedjes maken met vrienden, en daarna hebben ze het een keer
op de live-uitzending van Instagram van een bekende rapper gedaan. Die vond het goed en wilde
wel wat gaan opnemen met ze, en zo is het eigenlijk gekomen. 
Eerst was het dus echt gewoon een grap, maar daarna werd het steeds serieuzer, eigenlijk sneller
dan ze verwacht hadden. Inmiddels zijn ze best wel een beetje beroemd, in ieder geval in
Gelderland. Jally werd zelfs een keer herkend toen hij in België over straat liep. 
 
Maar laten we bij het begin beginnen; wie zijn deze mannen eigenlijk? Jally is bijna 21 en Denzel
ook; ze schelen een paar weken. Ze hebben allebei bij NEC gevoetbald. Inmiddels voetbalt Denzel
niet meer vanwege gescheurde kruisbanden, maar Jally doet nog altijd zijn best, achterin het veld
meestal, bij Tiel in de tweede divisie. Hun favoriete clubs zijn Ajax (Jally) en PSV (Denzel).
Beiden gaan ook nog naar school; Jally naar het ROC en Denzel doet een HBO-opleiding.  Jally
werkt ook nog als pakketbezorger.

Verdienen ze eigenlijk geld met hun raps? Ja, ze krijgen per stream van Spotify nul-komma-nul-
zoveel cent, en ze hebben zo'n 90.000 streams dus reken maar uit. Echt rijk worden ze er nog niet
van, maar het is een leuk centje. Veel ervan geven ze uit aan goede spullen om nog betere
opnames te kunnen maken.

Interview met Jally vd4 en DDK
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Wat is hun afkomst? Jally zijn ouders komen allebei uit Suriname. Ze spreken ook Surinaams, Jally
ook. Daarom zit het ook vaak in zijn rapteksten verwerkt. Denzel zijn moeder is Nederlands en zijn
vader komt van Java, Indonesië. 
Hoe komen ze aan hun namen? Jally vd4 is gemakkelijk; Jally komt van Jalmairo, dat is zijn echte
naam. Vd4 staat voor ‘van 024’, dat is het kengetal van Nijmegen. 026, dat is Arnhem. Die 2 hebben
ze allebei, het gaat dus om de 4. 
DDK is de afkorting van Denzel De Kam; zijn achternaam. Op Instagram heet hij Denzel DK maar
de echte artiestennaam is dus DDK. Samen noemen ze zich ook wel de Bandostars. Dat is eigenlijk
de hele groep vrienden, producers, beatmakers die er omheen hangt. Ze chillen ook heel vaak
samen, het is gewoon een vriendengroep.

Uitverkocht stadion
DDK en Jally vd$ hebben tot nu toe drie optredens gehad, waaronder eentje bij The Mansion, in
het oude Doornroosje. Door de coronamaatregelen zijn er geen mogelijkheden geweest om op te
treden. Over dat nare virus zeggen ze: "Je moet er mee leren leven. Het moet." Hun grootste
droom is wel optreden in een uitverkocht stadion. 
Alles bij elkaar hebben ze inmiddels zo'n 170 liedjes geschreven. Checks en Smoke is daarvan een
van de eerste en ook meteen de populairste; het heeft zo'n 40 K weergaves. Het gaat over geld en
'heat'. De meeste teksten die ze schrijven zijn wel kindvriendelijk trouwens; ze willen dat ook
kinderen naar hun raps kunnen luisteren. Drill-rap is niet echt hun ding; alleen gebruiken ze soms
beats van dat genre. 
Wat ze leren van rappen vinden ze een goede vraag. Nadenken over het leven, vinden ze. Ze
schrijven vaak teksten over hun eigen leven. Als je een goede tekst wil schrijven, zul je wel moeten
nadenken over wat je nou eigenlijk wil zeggen. Ze schrijven vaak in het Nederlands, Surinaams of
Engels. Die laatste taal zouden ze nog wel wat beter willen beheersen.

...vervolg interview Jally vd4 en
DDK
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Doen ze alles met zijn tweeën? Nee, soms doen ze iets alleen, soms werken ze samen met andere
rappers, soms met de hele groep van Bandostars. De producer laat de muziek en de teksten goed
klinken. Op de computer kun je de stemmen veranderen of dingen op een andere plaats
neerzetten. Of achtergrondgeluiden weghalen., of als iemand vals zingt, dan kan je het weer goed
laten klinken. Zingen met de vocoder is moeilijk, zeker in het begin. Daar moet je wel mee
oefenen.
Hun muziek is herkenbaar aan de mix van rap met zang. Verder hebben ze hun eigen flow en hun
eigen verhaal. Ze zingen veel over voetbal (logisch wel, voor twee mannen die vroeger
profvoetballer wilden worden). Ze vinden het leuk om woorden te gebruiken die meerdere dingen
betekenen. 
Een echte strategie zit er niet achter wanneer ze bepaalde nummers online zetten. Ze laten het
altijd eerst aan hun vrienden horen en als die het goed vinden, gaan ze er mee verder. In hun
drukke levens zitten ze zo vaak en zo lang mogelijk met zijn allen in de studio. Beetje muziek
luisteren, beetje chillen, beetje rappen. En een beetje blijven dromen van dat volle stadion.

Dank jullie wel, mannen! Succes met de carrière!

.

...vervolg interview Jallyvd4,
DDK
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Interview met Bram van Kletskoppen

Waarom ben jij taalwetenschap gaan studeren? Ik vond het
van kleins af aan interessant en na mijn studie Nederlands
wilde ik me verder verdiepen in taal. Als je kon tijdreizen,
naar welk jaar zou je gaan en waarom? Naar de jaren '80 want
die lijken me heel gezellig. Welke talen spreek je allemaal?
Nederlands, Engels en Duits. Je hoeft niet alle talen te kennen
voor mijn studie; je kijkt meer hoe een taal in elkaar zit. Wat
vind je van het Kletskoppenfestival? Je doet de hele dag
spelletjes en het is leuk en leerzaam. Als je een meisje was,
wat had je dan anders gedaan? Mijn leven zou er anders
hebben uitgezien. Ik zou andere vrienden en hobby''s hebben.
Ik denk dat ik andere kleren aan zou hebben. Welke taal vind
jij mooi en waarom? Duits, want het klinkt heel netjes en
elegant. Welke cultuur vind jij heel mooi? Ik ben in Nepal
geweest en dat vond ik echt heel mooi. Het is er heel gastvrij,
ik voel me daar echt thuis. Welke taal wil je nog leren
spreken? Spaans want dat spreken heel veel mensen. Wat is
de moeilijkste taal? Chinees. Voor ons Nederlanders
tenminste. (door Sulaiman, Mouaz en anderen)

Fortnite
Apex legends
Rocket launch
GTA 5
Call of duty warzone

Je hebt allerlei soorten games.

Avontuur, actie, first person

shooter, racen. Waar gaan ze

over?

Fortnite gaat over een battle

royale. Je wordt op een eiland

gegooid met 100 man. Je moet

iedereen proberen te doden. Je

kan met vrienden spelen en ze

ook doden.

Call of duty warzone hetzelfde

als Fortnite maar je gaat met

150 man op een eiland. Nadeel:

veel hackers, die verpesten het

spel.

Apex legends een battle royal.

Je kan sliden en je hebt

krachten zoals teleporteren. Je

kan heel veel grappen maken.

Rocket Launch voetbal in

auto's, je kunt vliegen en

draaien in de lucht.

GTA 5 is echt een leuk spel. Je

kan heist doen en mensen

overrijden en wapens kopen en

op de politie schieten.

Mijn top:
1.

2.

3.

4.

5.

(door Joey)

De beste
games
volgens Joey

Oorlog met bedden?
Bedwars is een game die is gemaakt in Minecraft en Roblox. De meeste

mensen spelen het in Minecraft, ik ook. Het spel gaat over dat je een

eiland hebt met een bed en een plek waar je ijzer en goud krijgt en

daarmee kan je dingen kopen, bijvoorbeeld bloken om mee te bouwen. Of

zwaarden om mensen te doden (in het spel natuurlijk). En nog meer

dingen. Er zijn ook twee speciale stenen: diamanten en emeralds. Met de

diamanten kun je verdediging kopen zodat je minder snel doodgaat en

scherpheid zodat je mensen sneller dood kan maken. En ook alarm zodat

je weet wanneer je bed kapot kan gaan (daar zo meer over). Met emeralds

kun je super goeie dingen kopen, bijvoorbeeld een diamanten zwaard. Nu

over het bed: als je je bed nog hebt en je gaat dood, dan kan je weer

leven. Maar als je bed gebroken is dan kan je maar een keer doodgaan en

dan is het Game Over. Dus dat is Bedwars. Hopelijk ga je het ooit spelen.

Mijn naam in Minecraft: MateoMaster1857
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Snaxalotl strip

Column door Emiliano
Op dit moment is Nederland grotendeels dicht. De Omikronvariant slaat hard toe. En de
regering ziet genoeg reden om in lockdown te blijven. Hoewel sporten weer mag, blijven
pretparken, dierentuinen en horeca dicht. De net beëdigde regering Rutte IV heeft dit beslist.
Dezelfde coalitie die een jaar geleden viel. Dezelfde regering die de kritische Pieter Omzigt
buiten het kabinet wilde houden. En wie kwam ons in december doodleuk vertellen dat we
tijdens de feestdagen weer dicht moesten? Diezelfde Mark Rutte die duizende ouders
dupeerde. Ook hij was betrokken bij de Pieter Omzigt notities. En hij kwam, in tegenstelling tot
zijn collega Asscher, er met een motie van afkeuren mee weg. 2x. 
En wie staat er altijd naast Rutte bij zijn persconferenties? Hugo de Jonge is inmiddels geen
corona-minister meer maar hij laat een blijvende herinnering achter. (met dank aan Knack.be)

Column door Ahlam
Ik vind dat Mark Rutte alles moet dichtgooien want China, het land waar corona vandaan komt,
is officieel coonavrij. Niemand mocht naar buiten, de scholen waren dicht, winkels dicht en
iedereen moest testen. Mark Rutte daarentegen gooit alles open. Gisteren zijn honderden
mensen naar de stad gegaan. Ik vind het dom. Gooi alles dicht! Ook de scholen!

Column door Delyet
Waarom mag je niet zolang buiten trainen? Want als je buiten traint krijg je meer frisse lucht.
Nu mag je maar tot acht uur. Waarom je niet binnen mag trainen snap ik wel. Je kan de ramen
openen maar buiten is meer lucht. Dus ik hoop dat we langer mogen trainen binnen zoals
buiten.

Wat vinden we eigenlijk van Corona?
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Wie ben ik?

Wat kan ik?

Wat wil ik?

Wat hoort bij mij?

Wie kan mij helpen?

Je stelt jezelf een aantal vragen:

1.

2.

3.

4.

5.

 Alles kan!
Alles kan, als je het maar echt weet! Om gelukkig te zijn, moet je iets

doen waar je echt gelukkig van wordt.

Weet je nu al wat beter over hoe je kan denken over wat je wil worden? 

Of je nou piloot, directeur, treinchauffeur enz wil worden, alles kan als

je je hart blijft volgen. (door Elise)

Hoe kies je een beroep dat
echt bij je past?

Dit gaat over mensen die te snel oordelen. Ik vind dat ze snel een boos oog gooien.
Ze mogen een mening hebben maar stoten het te snel op de ander af. Ik vind dat
slecht. Ze vinden je nooit goed genoeg. Je moet mooi, speciaal of rijk zijn, anders ben
je niet goed.
Er was eens een man, een ezel en zijn zoon. De man zat op de ezel. De mensen
zeiden "Zo zielig voor het kind!" De volgende dag zat de zoon op de ezel. De mensen
zeiden: "Zo disrespektvol voor die vader!" De volgende dag zaten de vader en de
zoon samen op de ezel. De mensen zeiden: "Zielig voor die ezel!" Een dag later liepen
de zoon en de vader naast de ezel en de mensen zeiden: "Nou, dan hebben ze een
ezel en dan lopen ze ernaast!"
Moraal van het verhaal: de mensen hebben altijd wat te zeggen, wat je ook doet.
(door Ahlam)

 
 
 
 

Mensen die te snel
oordelen

Interview met mezelf
Wat is mijn naam: Lilly. Wat doe je graag? Dansen, lezen en zingen.

Wat is je gezinssamenstelling? Mam, pap, zusje en ik.. Wat is het pijnlijkste wat je ooit hebt meegemaakt? 
Dat ik op een ijzeren rek viel en mijn tand door mijn lip ging. Wat wil je later worden? Achtergronddanseres.

Waar wil je dansen? Bij de Masked Singer. Welke taal zou je vloeiend willen spreken? Spaans, Papiementu en Engels. 
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Mijn ouders
Mijn ouders zijn heel belangrijk voor me. Ze staan altijd voor me klaar. Mijn moeder zorgt voor me,
daar ben ik heel blij om. Mijn vader werkt en zorgt voor ons gezin. Ik ben mijn ouders heel
dankbaar voor wat ze voor mij hebben gedaan. Mijn moeder vertelde me dat als ik mijn best doe
op school, dat ze heel trots zou zijn. En ook al zak ik , dan zal ze nog steeds trots op me zijn.. 
Ouders zorgen voor je daarvoor ben ik ze erg dankbaar. Ze hebben me op aarde gebracht. 
(door Nour)

Ik wil later tandarts worden
Ik wil later tandarts worden omdat het er leuk uitziet. Ik wou dit al toen ik klein was. Je kan gebitten
goedmaken. Je moet er goed voor studeren. En ik wil later een eigen bedrijf. 
Bij tandarts kan je gebitten goedmaken en controles doen. Je moet er wel voor naar de universiteit.
(door Aya)

Ik wil dna-wetenschapper zijn
Ik wil later een DNA-wetenschapper zijn.

Ik ben Moslim dus ik drink geen wijn.
Het gevaarlijkste dier heet de mug.

Ik test want ik wil de dino terug.
Mijn doel bereiken wordt wel lastig.

Maar als het is gelukt, is het heel machtig.
DNA is bloed, heel erg goed.

Het Krijt staat bekend als een dino-tijd.
Ik zet alle dino's in paralisys.

Een grote gebeurtenis in de geschiedenis.
En als er dino's zijn, geef ik ze een habitat.

Die nog groter wordt dan een heel reuzenrad.
(door Wael)
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Deze krant is gemaakt als voorbereidend traject voor het Kletskoppen Kindertaalfestival, dat in
maart van 2022 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 verplaatst naar 6 maart en dan heeft de Weekendschool

andere lessen.. Gelukkig hebben we toch de Kletskoppenkrant kunnen maken.

Toekomst
Ik maak me weleens zorgen

Over de toekomst van morgen.
Eindig ik alleen op straat
Draaiend aan een orgel?
Ik kreeg laatst mijn advies

Ik weet nu welke school ik kies.
En als ik nu geen winst maak,

maar alleen verlies?
En nu moet ik gaan leren
Voor als ik ga studeren.

Kan ik daar gelijk mee door?
Of moet ik eerst pauzeren?
Ik ga naar de universiteit.
Heb ik daar wel vrijheid?

Voor het maken van die keuzes?
Ik leer het met de tijd.

Ga ik me bekeren
En hem voortijdig peren?

Dat wil ik momenteel niet doen
Ik ga het niet proberen.

Ik weet niet wat ik straks ga doen.
Waarmee verdien ik mijn poen?
Heb ik straks echt geen baantje?

Wordt het weer als toen?
Gaat het met de wereld goed?

Niet dat ik naar Mars weg moet...
Of dat ik me slecht gedraag

En ik daarvoor erg boet.
Kan ik hier nog wel leven?

Of duurt het nog maar even?
Duurt het leven nog heel lang?

Of een jaar of zeven...
(door Emiliano)

Spoken Word


