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Beste Jongens en Meisjes,
 
Zijn we weer, Kiki en Ryszard! Klaar 
voor een nieuw jaar, 2022! Wij hebben er 
weer zin in, jullie ook? Het nieuwe jaar 
is een mooi moment voor een tweede 
kindernieuwsbrief. De eerste gemist? 
Lees deze dan hier terug. Wij hopen dat 
je met plezier de artikelen, tips en foto’s 
bekijkt. Wil jij ook eens in de nieuwsbrief? 
Stuur dan een mailtje naar 
nieuwsbriefvoorkids@movare.nl
 
Groetjes, Kiki en Ryszard 
(de bazen van MOVARE)

    goedegoede
   voorNemeNs   voorNemeNs

DE KINDEREN VAN BASISSCHOOL FRANS 
POSTMA KIJKEN VOORUIT NAAR 2022. 
WAT MAG ZO BLIJVEN EN WAT ZIEN ZE 
GRAAG VERANDERD? 
Divano – 10 jaar 
Het is fijn dat we mediatoren op onze 
school hebben. Ze helpen ons met het op-

lossen van conflicten. Ze 
zijn rustig en ze werken 
mee aan een oplossing 
zonder dat ze de juf of 
meester erbij hoeven te 
halen. Ze geven eerst 
iedereen de beurt, zodat 
we kunnen vertellen 

wat er gebeurd is en dat vatten ze samen. 
De mediatoren moeten echt blijven, want 
anders worden er minder conflicten op-
gelost, omdat de juffen en meesters daar 
niet altijd de tijd voor hebben. 
Emily-Sofie – 5 jaar 
We moeten meer feestjes vie-
ren op school! Samen met alle 
kinderen en de juf zingen, vind 
ik het allerleukste. Het spelen 
op school moet blijven zoals 
het nu is. Dat is veel leuker dan 
thuis, omdat je hier vriendjes en 
vriendinnetjes hebt en thuis heb 
ik geen Clicks. Daarmee maak ik heel veel 
verschillende dingen, zoals bedjes en 
handdoekjes voor mijn knuffel. 

https://www.movare.nl/content/Kindernieuwsbrief_editie_1.pdf
mailto:nieuwsbriefvoorkids%40movare.nl?subject=mail%20ons


 
 
Fenn - 8 jaar 
Ik zou willen dat we meer vakken 
doen zoals Faqta en Toekomstkunde, 
omdat het dan niet lijkt alsof je aan 
het leren bent. Als ik naar de plan-
ning kijk, denk ik: “Yes, dat gaat leuk 
worden!” Je kunt met de tablet wer-
ken en samenwerken. Soms gaat dat 
niet serieus, maar het is wel leuk en 
leerzaam. Bij Toekomstkunde leren 
we dat we zuinig moeten zijn met de 
aarde en de natuur. Het Faqta thema 
‘Jagers en boeren’ was het leukste, 
omdat ik veel dingen heb geleerd 
waarvan ik nog nooit had gehoord.  

 

Max – 4 jaar 

Ik wil meer naar de gymzaal 
gaan. Klimmen en klauteren is 

echt het aller-
leukste, want ik 
durf alles! Ik kan 
ook heel hard 
rennen.  

Myrthe – 11 jaar 
Ik hoop dat we met 
zoveel verschillende 
kinderen blijven sa-
menwerken. We zitten 
na elke vakantie in 
nieuwe groepjes, wer-
ken in verschillende 
tweetallen in de klas 
en met andere groe-
pen. Heel fijn, omdat je 
dan nieuwe vrienden 
en vriendinnen kunt maken. Ik moest een 
keer met iemand samenwerken en daar zag 
ik tegenop, maar dit was uiteindelijk echt 
heel erg leuk! Het leukste vind ik dat we 
elke maand met een andere groep samen 
lezen. Vooral met de kleintjes. Ik verheug 
me nu al op de volgende keer!   
André - 7 jaar 
We mochten dit schooljaar met 
alle groepen samen op het plein in 
de pauze. Dat was heel leuk, want je 
leerde kinderen kennen, die je eerst 
niet kende. We speelden met groep 4 
en 5 samen politie en boefje. We had-
den ook veel meer plaats, omdat we 
overal op het plein mochten en op 
het klimrek. Nu mag dit door corona 
niet en spelen we alleen met onze 
groep ‘de jongens pakken de meisjes‘ 
en andersom. Ik vind dat net zo leuk 
als met groep 5, dus mij maakt het 
niet zoveel 
uit. De kleine 
pauze moet 
wel net zo 
lang worden 
als de grote.

https://www.bsfranspostma.nl


Jongens en Meisjes,

Voordat het duimpje omhoog gaat, eerst met de 
wijsvinger duwen op het filmpje van de mannen! 
Binnen 10 minuten zijn jullie weer topfit :-) 
BY THE WAY: DE EERSTE EDITIE STUURDEN WE NAAR 
NATHAN. HIJ VOND HET GAAF! TOEN DACHTEN WIJ, ZUL-
LEN WE OOK NOG 3 VRAGEN AAN HEM STELLEN!! 
WAT EEN TOFFE GAST, hier zijn namelijk de antwoorden!!

NATHAN,  HOE VOND JIJ SCHOOL?NATHAN,  HOE VOND JIJ SCHOOL?   
Ik was wel een jongen die school erg 
leuk vond. Er waren specifieke vakken, 
met name op de middelbare school, die ik 

echt geweldig vond! MET 
NAME GESCHIEDENIS! 
ik had een fantastische 
geschiedenisleraar en die 
nam ons helemaal mee 
terug in de tijd. Hij maak-
te het visueel en ik heb 
best een fictief brein. Dus 

ik kon me heel erg verplaatsen in die 
tijd. GESCHIEDENIS VOND IK GEWELDIGGESCHIEDENIS VOND IK GEWELDIG.. 
Uiteraard was gymnastiek een vak dat 
me heel erg kon bekoren. En er waren 
gewoon een aantal momenten in school 
die ik nog heel helder heb, waarvan ik 
denk:” ja, dat was echt echt fantastisch.” 
Dat zat ‘m met name in dingen die we sa-
men hebben gedaan. SCHOOL-   MUSICAL SCHOOL-   MUSICAL 
VAN GROEP 8VAN GROEP 8, de spellen die we speel-
den op het schoolplein, de vriendjes 
die je daar hebt gekregen, die je nu nog 
steeds hebt na zo veel jaar. Het is echt 
een fundament geweest voor de rest 
van mijn leven. HOE GAAT HET NU MET HOE GAAT HET NU MET 
JOU?JOU? Het gaat hartstikke goed met 
mij. Ik ga bij Sparta een nieuwe functie 
bekleden en daar ben ik heel blij mee. 
Ik zal coördinator gaan worden van de 
onderbouw. 

‘IK WILDE GRAAG DOCENT WORDEN’

Dat betekent dat ik verantwoordelijk 
ga zijn voor alle teams tot 12 jaar. Met 
de werkzaamheden van de KNVBKNVB  past 
dat natuurlijk enorm goed. Ik ben daar 
ambassadeur van het pupillenvoetbal. 
Ik vind het geweldig. Ik wilde vroeger 
heel graag docent worden in het basis-
onderwijs. Nu doe ik dat eigenlijk ge-
koppeld aan mijn hobby VOETBAL. MIS JE MIS JE 
LIMBURG?LIMBURG? Ik ben alweer 2 jaartjes terug 
in Rotterdam, waar ik ben geboren. Dus 
daar zijn we ook heel blij om. Mis ik Lim-
burg? Absoluut! Want ik heb daar een 
geweldige tijd gehad. NATHAN ONWIJS 
BEDANKT VOOR JOUW TIJD! 
Je kunt beide heren volgen op insta  
  @nathanrutjes en @lavezzirutjes

sporteN met Lavezzi sporteN met Lavezzi 
                    eN NathaN                    eN NathaN

https://www.zapp.nl/programmas/zappsport/filmpjes/989-zappsport-home/clips/WO_AT_16137343
https://www.instagram.com/nathanrutjes/?hl=nl
https://www.instagram.com/lavezzirutjes/?hl=nl


Vind je je werk leuk?Vind je je werk leuk? “Ik vind mijn werk heel 
leuk. Ik doe verschillende dingen en dat maakt 
het erg leuk.” Wat heb je dan allemaal ge-Wat heb je dan allemaal ge-
daan?daan?  “Ik heb gewerkt bij de ME, waar ik ook 
als groepscommandant leiding moest geven 
aan een groep. Ik ben motoragent geweest 
en ik heb politie-studenten begeleid. Nu ben 
ik al vier jaar wijkagent in Parkstad.” Wilde je Wilde je 
altijd al politieagent worden?altijd al politieagent worden? “Als jongetje 
van 11 jaar ging ik naar de opening van het 
nieuwe politiebureau van Kerkrade. Ik mocht 
een politiepet op van een agent en vanaf toen 
wilde ik altijd politieagent worden. De foto van 
dat moment heb ik nog steeds.” Waarom heb je Waarom heb je 
altijd je pistool bij je?altijd je pistool bij je?  “Wij moeten ons pis-
tool altijd bij ons dragen. Net als pepperspray, 
handboeien, wapenstok, lampje,  legitimatie en 
portofoon. Als mijn dienst start, meld ik me via 
mijn portofoon bij de meldkamer in Maastricht 
met mijn nummer 2261. Ze weten dan waar ik 
ben en met welke auto ik rijd.  De meldkamer 
geeft mij de meldingen door waar ik naar toe 
moet in Parkstad.”

Heb je al eens wapens moeten gebruiken?Heb je al eens wapens moeten gebruiken? “
Bij de ME heb ik een keer mijn wapenstok 
moeten gebruiken en ik heb gelukkig maar een 
keer mijn pistool hoeven trekken.”  Heb je ook Heb je ook 
een politiehond?een politiehond?  “Nee, de politiehonden zijn 
altijd bij speciale agenten. Die agenten worden 
ingezet bij speciale acties, zoals iemand die 
vermist is of een drugsvangst.” 
Een zwaailichtvraag: waarvoor is het groene Een zwaailichtvraag: waarvoor is het groene 
licht en het gele licht op de politieauto?licht en het gele licht op de politieauto?  “Als 
we naar een verkeersongeluk moeten dan 
moeten we ons melden bij de chef van 
dienst. Zijn auto heeft dan het groene 
licht. Het gele licht, 
oftewel amberkleur, moeten we 
aanzetten als we  ter plekke het 
verkeer moeten regelen. 
Dan moeten de blauwe lam-
pen uit. De blauwe lampen 
gebruik je alleen als je er-
naar toe rijdt!”
 

iNterview met de wijKageNtiNterview met de wijKageNt

roepNummer 2261roepNummer 2261

dit ariKeLdit ariKeL
  gaat Nog   gaat Nog 
  verder! p8  verder! p8



RECEPT UIT DE KEUKEN VAN MEESTER SANDER

 WAT HEB JE NODIG?  

                                           -  75 gram Spinazie
                                            - 75 Gram komkommer in stukjes
                                           - 75 Gram Mango & 75 Gram Ananas
                                                (mag diepvriesfruit zijn)
                                          - 30 ml halfvolle Yoghurt
                                          -30 ml water

                                         - een eetlepel
                                         - Rietjes
                                        - een mooi groot drinkglas
                                       - een bordje om te serveren
                                       
                                          Voor de instructie: 
                                       Klik op het filmpje van meester Sander

MUZIEKSTUK UIT DE KEUKEN

Meester Jan legt in deze video uit 
hoe hij alle keukengeluiden heeft 
opgenomen en hoe hij van deze 
losse geluiden muziek maakt op 
zijn computer. Daarna vertelt meester 
Maarten welke spullen je nodig hebt zodat 
je meteen aan de slag kunt gaan. Je kunt 
de muziek uit deze videoclip alleen spelen, 
maar ook met het hele gezin. 
                                                Heel veel plezier!

KLiK op KLiK op 

meester 
meester 

jaNjaN

driNK driNK 

smaKeLijK!
smaKeLijK!

vaN muzieK maKeN Krijg je hoNger!vaN muzieK maKeN Krijg je hoNger!

https://www.youtube.com/watch?v=dJbzTRkcuSk
https://www.youtube.com/watch?v=AeHNddCf1W0


Op VSO-school de st. Jan Baptistst. Jan Baptist 
in Kerkrade gaan de leerlingen 
iedere dag naar de Jumbo. Niet 
om boodschappen te doen, zij 
gaan hier naar toe om te leren. 
Al zes jaar lang gaan de leerlin-
gen met heel veel plezier naar 
de winkels van JOS GERAETSJOS GERAETS. 
Onder begeleiding van hun leer-
krachten leren zij de kneepjes van 
het vak. Spiegelen, vakkenvullen, 

magazijn opruimen, flessen-
band legen, zomaar een greep 
uit de werkzaamheden die de 
jongens en meisjes verrichten. 
Wat altijd start vanuit groeps-
stage, leidt heel vaak naar een 
individueel traject en hopelijk 
zelfs naar een echte baan. De 
ervaringen die hier opgedaan 
worden, zijn blijvende lessen 
die zij op elke vervolgplek kun-
nen toepassen.
LeerwerkplekLeerwerkplek

Leren in een supermarkt klinkt gek, maar 
voor de leerlingen van de Jan Baptist 
ontzettend belangrijk. Op deze manier 
worden zij klaargestoomd voor de ar-
beidsmarkt, ze wennen en oefenen op hun 
niveau en groeien naar hun eigen moge-
lijkheden.  
Ervaringen leerlingen zelfErvaringen leerlingen zelf
Sonny(15):“Ik werk sinds kort bij KRUID-
vat en alles wat ik bij detail geleerd heb, 
kan ik hier prima uitvoeren. Ze vinden me 
erg goed, want ik mag vaak komen.”
Finette(16):”Bij het brood is het 
altijd leuk, het personeel is heel 
aardig en ze helpen me graag. Jum-
bo is op school mijn lievelingsvak.” 
Stefano:”Het magazijn wordt altijd 

door ons opgeruimd.
Het papier in de pers 
gooien kan ik als de 
beste!” Elian(18):”Ik 
ga al heel lang naar 
de Jumbo, na een uit-
stapje naar een andere 
supermarkt, ben ik nu 
weer terug. Ik loop er 4 
dagen stage en heb het 
heel erg naar mijn zin. 

DKW en groente zijn de plek-
ken waar ik werk. Ik hoop dat 
ik hier ook mag gaan werken.”
KInderen groeien in hun eigen tempoKInderen groeien in hun eigen tempo
Eigenaar Jos geniet 
iedere dag weer van 
de leerlingen over zijn 
werkvloer. Hij was 
destijds ook snel 
enthousiast om de 
samenwerking aan te 
gaan met de Jan Bap-
tist. “Deze leerlingen/
collega’s verdienen de kans om te groei-
en en te leren. Door het structurele 
karakter van de stage en de werkzaamhe-
den die uitgevoerd worden, merk je dat 
kinderen groeien. Eerst raken ze ver-
trouwd en daarna ontwikkelen ze door. 
Iets wat ik ze graag gun. Er zijn zelfs al 
enkele succesverhalen afgesloten met 
een baan in deze winkel.”

JOS, Giovanni EN De mannenJOS, Giovanni EN De mannen

LereN, maar daN eeNLereN, maar daN eeN
                       KLeiN beetje aNders!                       KLeiN beetje aNders!

Het (voortgezet) Het (voortgezet) 
speciaal onder-speciaal onder-
wijs is er voor wijs is er voor 
leerlingen die leerlingen die 
specialistische specialistische 
ondersteuning ondersteuning 
nodig hebben, nodig hebben, 

dat het regulier dat het regulier 
onderwijs niet onderwijs niet 

kan bieden. Er is kan bieden. Er is 
speciaal onderwijs speciaal onderwijs 
(so) en voortgezet (so) en voortgezet 
speciaal onderwijs speciaal onderwijs 

(vso).(vso).



TikTokkende Juffen en meesTers?! TikTokkende Juffen en meesTers?! 

Heb je daar wel eens van gehoord, laten we zelfs beginnen met de 
vraag: Heb jij wel eens gehoord van TikTok?

Wikipedia beschrijft TikTok als volgt:
Met deze app kunnen korte filmpjes gemaakt worden, deze kun je vervolgens van 
stickers en effecten voorzien. Populaire filmpjes zijn vooral van mensen die dan-
sen, zingen of playbacken. De meeste filmpjes hebben een lengte van 15 seconden. 
Gebruikers kunnen filmpjes liken en reacties schrijven. TikTok is zeer populair onder 
jongeren. 
OK helder! Een populaire app onder jongeren! Maar de titel van dit artikel gaat 
toch echt over juffen en meesters!! Bij het zoeken van leuk voorbeeldmateriaal 
kwamen we uit bij deze toppers van Basisschool Wereldwijs in Landgraaf. 
Klik op de filmpjes om te zien wat ze op deze school maken.

We hebben ook nog wat tips opgezocht, 
ZO KUNNEN JULLIE LEKKER ZELF AAN DE SLAG! 
• Doe mee aan challenges
• trending liedjes zijn handig
• Gebruik Hashtags#
• Film verticaal
• maak duetten
• ‘Hoe-doe-je-dat’-video’s zijn leuk
            We zien jullie TikTokfilmpjes graag tegemoet.
   Stuur ons je eindresultaat:  
                                            nieuwsbriefvoorkids@movare.nl

LeTTerLiJk of figuurLiJk?!LeTTerLiJk of figuurLiJk?!

- Vuurwerk, het zou verboden moeten worden -
In deze editie hebben wij een stelling, want wij zijn benieuwd naar jullie me-
ning. Net als vorig jaar was er weer een vuurwerkverbod, niet iedereen heeft 
zich hieraan gehouden. Wat vinden jullie hiervan? 
Misschien hebben jullie zelfs een goede oplossing voor komende jaren en wil-
len jullie deze met ons delen. 
Stuur je mening of oplossing 
naar ons.

nieuwsbriefvoorkids@movare.nl

mailto:nieuwsbriefvoorkids%40movare.nl?subject=mail%20ons
https://www.tiktok.com/@milour3/video/7013744203490397446?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@milour3/video/7016385167329643782?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@milour3/video/6984416283181845765?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
mailto:nieuwsbriefvoorkids%40movare.nl?subject=mail%20ons


Houd jij je spreekbeurt 
of werkstuk over de politie?

Vraaghetdepolitie.nl heeft een spreek-
beurtpakket gemaakt over de politie! 

Super handig als jij je spreekbeurt of werk-
stuk gaat  houden over de politie! 

Bekijk dus snel het spreekbeurtpakket!

Wat is de ergste melding die je ooit hebt gekregen?Wat is de ergste melding die je ooit hebt gekregen? “Veel dingen zijn 
erg. Ik heb een overval op een bank meegemaakt; een bedreiging met 
een wapen; erge verkeersongelukken.” Hoe lang doe je dit werk dan Hoe lang doe je dit werk dan 
al?al?  “27 jaar.” Ben je dan wel eens bang?Ben je dan wel eens bang? “Ja ik ben wel eens bang, maar 
je moet altijd een beetje spanning hebben, want dat zorgt ervoor dat 
je altijd goed blijft opletten bij de acties. En dat je zelf altijd zorgt dat 
het veilig is voor jezelf en je collega’s. En als het echt mis gaat dan heb-
ben we de noodknop op de portofoon. Die druk ik dan in en dan roep 

ik ‘2261’! De meldkamer zorgt dan meteen dat er hulp komt.” Wil je nog iets kwijt aan de lezers Wil je nog iets kwijt aan de lezers 
van deze nieuwsbrief?van deze nieuwsbrief?  “Jazeker, wil ik dat. Wij agenten vinden het altijd super leuk als jullie naar 
ons zwaaien als we in de auto zitten of op straat lopen. 
En ik wil nog graag zeggen: 

         Benader je medemens, zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

NAAM: BRIAN 
LEEFTIJD: 48

BURGERLIJKE STAAT: 
getrouwd en twee kinderen 

HOBBY: FIETSEN
BEROEP: POLITIEAGENT
WERKPLEK: KERKRADE

VerVoLg inTerView p4VerVoLg inTerView p4

            ‘ik vind mijn werk erg leuk’

https://www.vraaghetdepolitie.nl/nieuws/spreekbeurtpakket-over-de-politie.html

