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Collages van de 

kinderen van het 1ste 

en 2de leerjaar van 

de Conscienceschool 

uit Oostende

De leerlingen van het 5e leerjaar GBS Berlaar HEIKANT, 

Bente, Fieke, Lisa D., Lisa G. en Lisa M. maakten met 

hun handafdrukken op papier een mooie Fakkel-poster.

Gabin uit BSG de Polyglot 

Spiere-Helkijn maakte deze 

mooie tekening voor de 

mensen van de toekomst

Stuur een tekening, verhaal of leuke mop op naar

Fakkeltjes vzw 

Brand Whitlocklaan 87 bus 9 

1200 Brussel

of fakkeltjesvzw@demens.nu 

en win een leuke prijs!
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Lees ook het Lees ook het 
verhaa l van Ro l l y en verhaa l van Ro l l y en 
Mo l ly op pagina 6.Mo l l y op pagina 6.

Het geheim van een Het geheim van een 
stevig zandkasteel:stevig zandkasteel:

• veel zand• veel zand

• een brede voet• een brede voet

• hoog maar niet te • hoog maar niet te 
steilsteil

• een gracht en een • een gracht en een 
dijk die de eerste dijk die de eerste 
golven opvangtgolven opvangt

Stuur een foto van je kunstwerk naar: 
FFakkelt jes vzw akkelt jes vzw 
Brand Whitlock laan 87 bus 9 Brand Whitlock laan 87 bus 9 
1200 Brusse l1200 Brusse l 
Of fakkelt jesvzw@demens .nu 
en win een mooie pri js !

Ga aan de slag , aan zee Ga aan de slag , aan zee 
of in de zandbak!o f in de zandbak!

Weg met kinderarbeid!

4.4.

“Die aap lijkt op oom Bart.”

“Dat mag je niet zeggen!”

“Die aap hoort mij toch niet?”

2. 2. MOPJEMOPJE

3. Emoj i : VERLIEFD
Wat voel je als je verliefd bent?

Beeld met twee uit hoe verliefde mensen 

zich gedragen.

Ben jij al eens verliefd geweest? Hoe was 

dat? (je hoeft niet te zeggen op wie)

1 . Mens en dier
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“Ik wil een hond,” zegt Rolly.

“Dan heb ik een maatje.

Ik kan er mee gaan wandelen.

Ik kan er mee rennen.

Honden spelen ook graag met de balde bal.”
 

“Welke kleur?” vraagt Molly.

“BruinBruin,” zegt Rolly.

“Een zachte bruine vacht.”

“Hoe grootgroot?” wil Molly weten.

 

“Tot hierTot hier,” toont Rolly.

Hij wijst tot aan zijn middel.

“Best groot,” zegt Molly.

“Maar ik kies wel een lieve hond,”

besluit Rolly.

 

“Heb je al een naam?Heb je al een naam?” vraagt Molly.

“Ja. Max,” zegt Rolly.

“Dat klinkt stoerstoer.”
Rolly zucht.

 

“Maar papa wil geen hond.

‘Te weinig plaatsplaats,’ zegt hij.

‘Kost te veel,’ vindt hij.

‘EetEet te veel.’

Dat zegt papa,” gaat Rolly verder.

 

Dan klinkt de stemde stem van Rolly’s papa.

“Komen jullie mee?” vraagt hij.

“Ik heb een verrassing.

Zet jullie helmhelm maar op.

We gaan fietsen!”

 

Ze stoppen bij een groot huis.

“WelkomWelkom,” zegt een oude dame.

“Ik ben Ida. Dus jullie komen voor Felix?

Zullen we dan eerst kennismaken?”

 

“Ja,” zegt papa.

“Dat zal Felix leukleuk vinden,” zegt Ida.

“Ik zie Felix dolgraag.

Maar mijn oude benen kunnen Felix niet volgen.”

 

“Felix is nog fitfit.

Hij houdt van lange tochten.

Net zoals ik vroeger.”

 

Rolly en Molly kijken rond. WieWie is Felix?

Misschien is Felix een leuke opa, denkt Rolly.

Dat zou wel fijn zijn.

Want Rolly’s opa is al dooddood.

Een opa is ook een maatje, denkt hij.

 

“Felix is in de tuinde tuin,” zegt Ida.

“Ik roep hem even.”

 

Waf! WafWaf! Waf! klinkt het vrolijk.

Felix is geen oude mangeen oude man.

Felix is geen opageen opa.

Nee, Felix is een kleine zwarte hond

die kwispelt met zijn staart.

 “Hij vindt jullie aardig,” zegt Ida.

“Net zoals ik.

Dankzij jullie kan Felix lange tochten maken.

Kom maar vaakKom maar vaak langs om met hem te wandelen.”

 

Waf! Waf! blaft Felix.

Dat wil zeggen: mijn baasje heeft gelijk.

Rolly is erg blij met zijn nieuwe maatje.6 7



WAAR OF NIET WAARWAAR OF NIET WAAR??
Rolly wil een kleine hond.

Molly heeft een poes.

Ida houdt niet meer van Felix.

Felix komt bij Rolly wonen.

11 44 WAT IS EEN GOED DIER?WAT IS EEN GOED DIER?
Je moet natuurlijk weten of een dier goed past bij jou. Je 

moet ook veel weten over je dier. Wat zoal?

o wat het eet o wat het nodig heeft

o wat het kost o hoe je het verzorgt

o wat het graag doet o of het alleen kan zijn

Hoe kan je dit te weten komen? 
Vertel aan de hand van het lijstje over jouw huisdier.

33 IDA HOUDT VAN FELIX IDA HOUDT VAN FELIX 
Ida houdt van Felix. Nu ze oud is, kan ze er niet meer mee 

wandelen. Gelukkig komen Rolly en Molly haar helpen.

Sommige mensen kunnen niet goed meer voor hun dier 

zorgen.

Sommige mensen willen niet meer voor hun dier zorgen.

Voor het dier is dat erg. Veel dieren komen zo in een asiel.

In een asiel zorgt men voor de dieren en zoekt men een 

nieuwe thuis.

Rol ly’s ro l lenspelRo l ly’s ro l lenspel55

Rolly vindt Max een leuke 
naam voor een hond. Die naam 

is stoer. Ken jij nog andere 
namen? Wat is er leuk aan jouw 
naam? Speel het als een toneel.

Rolly wil een hond. Hij 
vraagt er een aan papa. 
In het verhaal wil papa 
geen hond. Weet je nog 

waarom? Speel het dan na.

Molly wil ook een hond. 
Haar mama vindt het 

prima. Weet je wat er leuk 
is aan een hond? Vertel 

dat in jullie verhaal.

OFOF

OFOF

OFOF

Een goed huisd ier?Een goed huisd ier?22
Kunnen al deze dieren bij mensen 

wonen? Waarom wel / niet?

Omcirkel de dieren die bij jou 

mogen komen wonen.
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Spelletjes

 Door het Amazonewoud

 5 verschillen

Spelletjes

 Rappe schrapper
 Schrap letters Jaguar.
 Welk woord blijft over?

 Zoek de 5 verschillen.

 Ara
 Kleur de ara.

 Vlinders
 Welke kleur zie je het meest? Zoek de weg doorheen het Amazonewoud.

 Hoeveel bloemen heb je onderweg gezien?

fkWorker.indd   2-3 11/03/20   16:52

FK05spelletjesdeel1-W.pdf   1   23/03/2020   15:25
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Mientje

Mientje wil een kamp bouwen.
Midden in het bos.
“Lang leve de natuur,” zegt ze.
“Help je mee, Sientje?”

Dat wil Sientje wel.
Samen gaan ze het bos in.
Mientje grijpt een tak vast.
Krak, ze rukt de tak los.

“De boomkappers?” vraagt Mientje. 
Sientje knikt.
Ze leerde er over op school.
Ze rooien delen van het regenwoud.

“Dat woud geeft de wereld zuurstof!
Het zit vol dieren.
Er zijn bijzondere planten
waar ze medicijnen van maken.”

Dan neemt ze nog een tak.
En nog een en nog een.
“Dit wordt een reuzekamp.
Komaan Sientje, help me!”

Sientje staat er wat sip bij.
“Je maakt de natuur stuk.
Voor je hut.
Je lijkt wel op de boomkappers!”

Mientje schrikt.
“Dat is een woud van goud!
Waarom kappen ze daar?”
“Om er aan landbouw te kunnen 
doen,” zegt Sientje.

Mientje weet nu beter.
“We zoeken afgevallen takken!”
Wat later is het kamp af.
“Welkom in mijn natuurhuis!” zegt Mientje.

8

1 2

3 4

5 6

7

Wat vind jij mooi in de natuur? Is er in jouw buurt een bos?
Rooien is een ander woord 

voor omhakken. 
 Zuurstof heb je nodig om te leven.

Speel jij liever binnen of buiten? Kleur de tekening in.  Kijk zeker naar de mooie 
foto’s op de volgende pagina! 

Wil jij een eigen kamp 
maken? Waarvan?

in de moestuinin de moestuin
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Mientjes fotoboek Soorten bossen

Hoogste boom ter wereldHoogste boom ter wereld

Oudste boom Oudste boom 
ter wereldter wereld

Old Tjikko staat in Zweden.
Met zijn 9550 jaar is hij een van 
de oudste bomen ter wereld.De Hyperion is de hoogste boom ter wereld. 

Hij wordt wel 115 meter hoog! Je vindt hem 
in de Amerikaanse staat Californië.

Mooiste boom ter wereldMooiste boom ter wereldMooiste boom ter wereld

Loofbos Regenwoud

Op de toendra vind je geen bomenNaaldbos

KEN JE NOG KEN JE NOG 
EEN MOOIE EEN MOOIE 

BOOM?BOOM?

Wilg

Kersenboom

Berk

Denneboom

Esdoorn

Eikenboom

Dat kies je zelf!
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Boeken

Bekende kinderboeken Bekende kinderboeken 
voor eerste lezersvoor eerste lezers

Zou je zelf ooit een boek willen schrijven?
Over wat zou jouw boek gaan?

Religieuze boeken

Wat lees je het liefst?Wat lees je het liefst?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Dolfje Weerwolfje 
Paul Van Loon

Pippi Langkous 
Astrid Lindgren

Pluk van de Petteflet 
Annie M.G. Schmidt

Vos en Haas 
Sylvia Vanden Heede

DE GVR 
Roald Dahl

EEN E-BOOK (OP DE TABLET) EEN BOEK

EEN KRANT OF MAGAZINE EEN STRIP

DE BIJBEL DE THORA

DE KORAN
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Spelletjes

 Letters leggen
           Leg de letters op de juiste plaats. Welk woord krijg je dan?

 Luiaard
 Kleur de luiaard.

 Geheim getal

Spelletjes

 Van groot naar klein
 Orden de letters van groot naar klein. 
 Welk dier krijg je dan?

 Welk getal staat hier?

 Puzzelpasser
 Welk stuk past?

 Dubbeldier
 Uit welke 2 dieren bestaat dit dier?

 ......................................................

 ......................................................

A B C

D E F

fkWorker.indd   4-5 11/03/20   16:53

FK05spelletjesdeel2-w.pdf   1   23/03/2020   15:31

18 19



• Bedek de tafel met oud krantenpapier.

• Knutsel een berg uit klei.

• Maak een diepe krater in je berg. 

• Plaats hierin een plastic bekertje.

• Versier je vulkaan met dinosaurussen, 
boompjes, figuurtjes of ander 
speelgoed.

• Plaats je vulkaan op een bord in het 
midden van de tafel.

- Klei

- Plastic bekertje

- Bord

- Versiering (dino’s!)

- Oud krantenpapier

- Azijn

- Kleurstof (verf)

- Zakje bakpoeder

- Lepeltje of rietje

Maak zelf een vulkaan!Maak zelf een vulkaan!

Wat heb je nodig:Wat heb je nodig:

1 Vul het bekertje tot ongeveer de 
helft met azijn.

2 Voeg een beetje rode kleurstof 
(verf) toe.

3 Doe de inhoud van het zakje 
bakpoeder in het plastic bekertje.

4 Een beetje roeren met een 
lepeltje of rietje.

5 En … Boem!

De uitbarstingDe uitbarsting
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Ezelsoor

Paul Verrept 
Illustraties door Nils Pieters

Konijn en Egel zijn dikke vrienden. 
Toch zijn ze ook erg verschillend. 
Konijn weet meestal alles beter. 
Maar daarom heeft hij niet altijd 
gelijk. Egel moet vaak erg zijn best 
doen om mee te tellen. Vriendschap 
is niet altijd makkelijk. Konijn en Egel 
vinden echter altijd een manier om 
het samen goed te hebben.

mia nilsson

kleurplaatkleurplaatKleurplaat

KONIJN EN EGELKONIJN EN EGEL
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Mens centraal 
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HUMANISME

 
Vrij denken

Vrij onderzoeken
Vrij handelen

VRIJZINNIG 

Manier van leven

respect

vrijheid

solidariteit

verdraagzaamheid

menselijke waardigheid

Participatie

DIALOOG

kritisch denken

gelijkwaardigheid

VERANTWOORDELIJKHEID

Waarden van hujo

Ken jij HUjo?

Hujo wil dat alle mensen blij en 
gelukkig zijn. 

Hujo wil dat iedereen 
gelijkwaardig is en dat niemand 
wordt uitgesloten.

Hujo wil dat alle mensen respect 
hebben voor elkaar en dat we 
anderen helpen als dat nodig is.

1

2

3

www.hujo.be

Wetikampen 
Tijdens een Wetikamp dompelen 
 we je helemaal onder in 
de wondere  wereld van 
de wetenschap.
www.hujo.be/vakantie lentefeesten 

Hujo organiseert samen met 
juffen en meesters jouw 
lentefeest  en zorgt voor 
een onvergetelijke dag.
www.hujo.be/feesten 

Sesam open it 
Tijdens Sesam Open IT leer je 
programmeren en je eigen robot 
bouwen. Hoe cool is dat? 
www.hujo.be/sesamopenit

Hujo organiseert ACTIVITEITEN 

Meer weten over HUJO? 


