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Wij zijn de 
KIDS 

REPORTERS 

Van Den Krommenhoek 

Wij zijn Lizzy, Eefje, Mels en Caroline van 
groep 7. En wij zijn Joes, Jurre, Mitch, Ramon, 

Luan en Sanne van groep 6 

 

Wij gingen bij de Kids Reporters en daar 
leerden wij de volgende dingen: foto’s maken, 
interviewen, schrijven en nog veeeeel 
meer!!!!! We hebben verschillende mensen 
geïnterviewd zoals: Aemy, Bas, Fadima, Jesse, 
Michiel en juf Marleen. Over verschillende 
onderwerpen van school tot sport. Dan 
bedachten we eerst welke vragen we gingen 
stellen.  Wie, wat, waarom, wanneer, waar en 
hoe-vragen. Ook vragen over het verleden, 
heden en toekomst. Bij de interviews maakten 
we foto’s met verschillende 
standpunten/perspectief, zoals kikker-, 
ooghoogte- en vogelperspectief. Ook hebben 
er steeds kinderen mee geschreven tijdens de 
interviews. Dat was best wel pittig, want je 
moet heel snel kunnen schrijven! 

 

 

 

 

Bas en Aemy van de Sport Alliantie Rosmalen, Nuland, Vinkel, Empel 

 

Meer bewegen voor jong en oud 
De Sport Alliantie laat iedereen kennis maken met sport 

ROSMALEN - Mensen vanaf heel jong, tot heel 
oud stimuleren om meer te bewegen. Dat is 
het doel van de Sport Alliantie Rosmalen, 
Vinkel, Nuland en Empel. Bas en Aemy werken 
voor de Alliantie. Maar wat doet de 
sportalliantie nou precies? En wat organiseren 
ze voor de kinderen van Basisschool Den 
Krommenhoek? De Kids Reporters zochten het 
uit. 

“Het ging niet zo goed met sport in Nederland”, 
begint Aemy haar verhaal. “Er waren kinderen 
met overgewicht en sommige kinderen hadden 
geen geld om mee te kunnen doen met sport. 
Dat moest dus anders. De gemeente kreeg geld 
om te zorgen dat iedereen mee kon doen met 
sport. En toen is de stichting Sport Alliantie 14 
jaar geleden opgericht.” 

“Als kind wilde ik heel graag gymleraar 
worden”, vertelt Bas. “Ik had zelf een heel 
leuke leraar en het leek me fantastisch om zelf 
kinderen te laten ervaren hoe leuk sport is. 
Daarom werk ik nu bij Sport Alliantie. In de 
afgelopen jaren hebben we heel veel 
georganiseerd, zoals ieder jaar zes 
sporttoernooien. Kinderen kunnen dan kennis 
maken met verschillende soorten sport zoals 
karate, BMX, schermen, Hip Hop en Jeu de 
Boules. Ook hebben we PEKIA opgericht, 
Probeer Een Keer Iets Anders. We merkten dat 
veel jongeren tussen de 12 en 20 stopten met 
sporten. Ze wilden meer variatie. Zo ontstond 
het idee om 40 weken lang, jongeren kennis te 
laten maken met 20 verschillende sporten.” 

 

 

Sporttoernooien 

“Bij de Sport Alliantie zijn we altijd bezig om te 
kijken of we nieuwe dingen kunnen 
bedenken”, gaat Aemy verder. “We hebben 
bijvoorbeeld geld ingezameld om in Rosmalen 
nog een speelveldje aan te kunnen leggen. En 
volgend schooljaar hopen we dat er een echte 
gymleraar op Den Krommenhoek komt. Hij 
kan dan gymlessen verzorgen, maar ook 
meedenken over bewegend leren. In ieder 
geval nodigen we alle kids van Den Krommen 
hoek uit om volgend jaar mee te doen met de 
toernooien. Op donderdag 23 september 
begint het eerste toernooi voor groep 4. Wat 
ons betreft gaan we bewegend het nieuwe 
schooljaar in!”  

Voor alle andere data kun je kijken op 
www.sportalliantierosmalen.nl. 

 

Raadsel                       

Wat geeft licht en is 

eetbaar??                          
Lees het antwoord achterstevoren: 

eudnofsraak 
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Vraag Maar Raak!  
 

Directrice Marleen Kant geeft antwoord 

Hoe oud ben je?  
Dit jaar ben ik 40 geworden terwijl er een 
heel dik pak sneeuw lag, dus ik kon sleeën op 
mijn verjaardag. Cool he?                                          
Wanneer ben je directrice geworden? 
Op 1 mei ben ik hier directrice geworden. 
Toen ik voor het eerst directrice werd was ik 
33. Dan kunnen jullie uitrekenen hoe lang ik 
al directrice ben.     
Wat vind je zo leuk aan directrice zijn? 
Dat ik mag luisteren naar alle mooie ideeën 
van kinderen en ervoor kan zorgen dat 
die werkelijkheid worden door met veel 
verschillende mensen samen te werken. Ik 
vind het keileuk om te zorgen voor superleuk 
onderwijs!                                                                                         
Waarom ben je op deze school gekomen?                                                       
Om te ontdekken welke mooie kansen er zijn 
om de school nog leuker te maken! En om 
die kansen te benutten natuurlijk.     
Waarom ben je bij de andere school 
weggegaan?                                                

Omdat ik daar na 20 jaar alle doelen heb 
bereikt en alles is gelukt. Dus nu ben ik toe 
aan nieuwe uitdagingen. (al ga ik nog 
regelmatig op visite bij mijn oude school).                                                            
Wat vind jij belangrijk op school?                

Dat er naar kinderen wordt geluisterd, dat                                                                                                          

we goed samenwerken met ouders en 
kinderen, dat we samenwerken met andere 
mensen waardoor kinderen nog veel meer 
kunnen leren dan alleen uit boeken, dat we 
ook buiten school leren, dat alle mensen zich 
gezien en welkom voelen, dat iedereen met 
plezier komt leren en werken en helpen! 
Hoe wil je deze school beter en leuker 
maken?  
Door te luisteren naar ideeën van de 
kinderen, meer samen te werken met 
andere organisaties en mensen waardoor de 
lessen nog veel waardevoller worden. Door 
ook buiten de school samen te leren en door 
meer gebruik te maken van de talenten van 
ouders en opa’s en oma’s. En door samen te 
gaan werken met kinderen op scholen in 
andere landen.                                                
Wanneer wist u zeker dat het goed was om 
kinderen mee te laten helpen op school? 
Vanaf de eerste dag dat ik als kleuter zelf 
naar school ging!                                           
Wat is er belangrijk in jouw leven? 
Natuurlijk mijn lieve dochter Madelief en 
bonuszoon Dex en mijn vriend Sasha, maar 
ook mijn ouders, broertje, andere familie en 
mijn lieve vriendinnen. Mijn allerliefste 
vriendin heet Lonneke. Onze katten Patser, 

Poekie en Pluisje zijn ook heel belangrijk. En 
alle mensen waarmee ik werk. 

 

Waar ga je het liefst op vakantie?  

Naar zee. Ik hou heel erg van de 
Waddeneilanden, daar gaan we vaak heen. 
Verder vind ik het superleuk om roadtrips te 
maken door Europa en we gaan graag naar 
Servië met alle mooie natuur. Ibiza vind ik ook 
keileuk! Eigenlijk word ik altijd blij van op 
vakantie gaan. Lekker veel buiten zijn.        
Wat ga je doen als je met pensioen gaat?  
O, ik weet helemaal niet of ik ooit met 
pensioen wil gaan. Ik wil werken tot m’n 108e.   
Jouw wens voor onze school in de toekomst: 
Dat al onze dromen uitkomen en we nieuw, 
fantastisch onderwijs hebben ontworpen. 

   

    

 

 

“Wat ik zo fijn vind aan groep 8 is dat je niet 
zoveel meer moet”, gaat Jesse verder. “Er 
vallen veel taken af en veel van wat je krijgt 
is herhaling. De toetsen tellen ook niet meer 
zo zwaar mee. Dat betekent dat er meer 
ruimte over is om leuke dingen te doen, 
zoals kamp en een eindstuk.” Dit jaar is dat 
geen musical maar een talkshow. “Dat 
vinden we heel erg leuk om te doen”, zegt 
Fadima. “Voor sommige kinderen is het zelfs 
leuker dan een musical. Bij een talkshow 
hoef je niet te zingen en te dansen. Niet 
iedereen vindt dat leuk. Wat de talkshow 
precies inhoudt, verklappen we nog niet.” 

 

 

“Wat ik het 
meest ga 
missen van 

deze school is het knusse gevoel”, zegt Jesse. 
“Wij gaan straks allebei naar de Pierson en 
dat is een heel grote school. Daarnaast 
zullen we veel meer huiswerk krijgen dan 
hier en ook de schooldagen zullen soms 
langer zijn.  Maar toch hebben we er allebei 
veel zin in om naar de middelbare te gaan. 
En gelukkig 
woon ik hier 
in de wijk 
waar ook al 
mijn 
vriendjes 
van school 
wonen, dus 
die hoef ik niet te missen.” 

Fadima en Jesse over hun tijd op Den Krommenhoek. 

Den Krommenhoek is gewoon heel knus! 

ROSMALEN - De kerstmarkt, het 
kerstontbijt, het afscheid van juf Annet, 
samen koken, als iemand weet waarom 
Den Krommenhoek zo’n leuke basisschool 
is, dan zijn dat natuurlijk de kinderen uit 
groep 8. Vandaar dat de Kids Reporters in 
gesprek gingen met Fadima en Jesse over 
hun huidige school én hun nieuwe school 
volgend jaar. 

“Het leukste aan Den Krommenhoek is dat 
iedereen elkaar kent”, begint Jesse zijn 
verhaal. “Het is een heel knus schooltje.” 
Fadima vult aan: “Er hangt een heel leuke 
sfeer. Zowel in de klas als in de school. Ook 
al zitten er maar drie meisjes in mijn klas. 
Misschien is dat juist wel de reden dat de 
sfeer zo relaxed is. Meisjes hebben vaak 
meer gevoel voor drama zeg maar.”  
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Activiteiten voor 
kinderen door SJV 

Rosmalen 

Fietstocht, bingo en disco 

 

Samenwerken tussen wijken                       
SJV is opgericht in 1976, zo’n 45 jaar 
geleden.   De gemeente wilde toen graag 
dat de verschillende wijken meer zouden 
samenwerken. Er bestonden heel veel clubs 
en die hebben we samengebracht. ’T Ven, 
De Hoeven en Kattenbosch zijn uiteindelijk 
onder de naam SJV samen activiteiten gaan 
organiseren. Bij SJV werken in totaal 
ongeveer 50 mensen, allemaal als 
vrijwilliger. “Ik vind het belangrijk om iets te 
doen voor de wereld waarin wij leven. 
Mensen met elkaar verbinden, vind ik een 
prachtig doel. En ik vind het heel leuk om 
met kinderen te werken. Daarnaast werk ik 
als projectleider bij een bouwbedrijf.”   

Activiteiten organiseren tijdens corona                                                            
Sinds corona gaan de dingen ook bij SJV heel 
anders. “We mogen niet met veel tegelijk bij 
elkaar komen, dus we moeten creatief zijn”, 
vertelt Michiel. “Binnenkort hebben we een 
fietstocht waar kinderen samen met hun 
ouders of opa en oma van kunnen genieten. 
Heerlijk in de buitenlucht. We hebben ook 
een online bingo georganiseerd waarbij de 
prijzen bij de mensen thuis werden 
afgeleverd. Zo hebben we toch dingen 
kunnen organiseren. Het is geweldig om 
leuke dingen te organiseren voor kinderen 
en we hopen hier dan ook nog lang mee 
door te kunnen gaan.”                                       
www.sjvrosmalen.nl voor alle info! 

RAAD DE JUF!      

Haar huisdieren heten: Zoef en Zaza.       

Haar lievelingseten is Thais.                        

Haar hobby is mountainbiken.                       

Ze leest graag kinderboeken.                          

Ze gaat dit jaar op vakantie naar Limburg.   

Ze heeft een broer en een zusje.                   

Ze is geboren in Amstelveen.                  

Welke juf is dit???? 

 

ROSMALEN – Activiteiten organiseren voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar, die nergens anders 
worden aangeboden. Dat is het doel van SJV 
(Stichting Jeugdvorming). Michiel Houdijk 
doet al bijna 26 jaar vrijwilligerswerk voor 
de stichting. De Kids Reporters gingen met 
hem in gesprek. 

Een kinderdisco, de wandelvierdaagse en de 
kindervakantieweek. Veel kinderen hebben 
wel eens kennis gemaakt met SJV. “Zelf vind 
ik de kindervakantieweek echt fantastisch”, 
vertelt Michiel enthousiast. “Daar komt 
eigenlijk alles samen. De vrijwilligers, de 
ouders, opa’s en oma’s en de kinderen 
beleven allemaal enorm veel plezier aan deze 
week. Iedereen is op één of andere manier 
betrokken en dat is waarvoor we het doen!” 

Raadsel                  

Welke vis is heel rijk?? 
Lees het antwoord achterstevoren:  

sivduog 

 

Er is al heel hard gewerkt in de schooltuin 

Kids Reporters 

De nieuwe schooltuin 
Samen met (groot)ouders aan de slag! 

Juf Marleen vroeg aan de kinderen wat wij graag zouden willen om 

de school te verbeteren. We hadden verschillende ideeën zoals een 

schoolhond, een muur waar je op mag tekenen en de schooltuin. 

Wat we gingen aanpakken was de schooltuin. Er gingen meerdere 

kinderen en ouders helpen en zo zijn we aan de slag gegaan. Een van 

de ouders ging na schooltijd spullen halen zoals pallets, cement, 

stenen, palen en de tafel. Een paar dagen later is de bouw 

begonnen. De meiden maakten het kampvuur, de jongens deden de 

bank. Ondertussen zijn ook de hangmatten opgehangen. Alleen nog 

de kussens op de bank en dan is het af! 

thema aangepast. Wanneer u een stijl toepast, worden de kopteksten 

automatisch aangepast aan het nieuwe thema.  

Bespaar tijd in Word met nieuwe knoppen die worden weergegeven waar u 

ze nodig hebt. Als u wilt wijzigen hoe een afbeelding in uw document wordt 

weergegeven, klikt u erop om een knop met indelingsopties ernaast weer te 

geven. Wanneer u aan een tabel werkt, klikt u op de plaats waar u een rij of 

kolom wilt toevoegen, en klikt u vervolgens op het plusteken. En dankzij de 

nieuwe leesweergave is het lezen van documenten nog gemakkelijker. U kunt 

bepaalde delen van het document samenvouwen en u volledig concentreren 

op de gewenste inhoud. 
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http://www.sjvrosmalen.nl/
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Maak de tekening zelf verder af en kleur hem dan mooi in!                                                                
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