
Het “Curieuzeneuzen” krantje
Ontdekken en nieuwe ervaringen beleven met Curieuzeneuzen en GC Nohva

De curieuzeneuzen vertellen in dit krantje wat ze op woensdag beleven in GC Nohva. Lees
hier dus meer over hun ontdekkingen en over de thema’s die ze als een echte Curieuzeneus
onderzoeken: De helden van vroeger, internationale dag van armoede, natuur, op bezoek in
het Woonzorgcentrum, tapijtjes weven … en nog veel meer.

22/9: Curieuzeneuzen- ontdekken
is een FEEST

De animatoren hadden zich verkleed als
onderzoekers. De kinderen moesten raden
in wat voor onderzoeker de animatoren
verkleed waren: Speleoloog, archeoloog,
dokter, … Dan gingen de kinderen in
kleine groepjes zelf op onderzoek (in een
spel en met vergrootglas) en uiteraard
werd er ook gespeeld en gedanst, want
Curieuzeneuzen is plezier maken.

Waïl: we mochten met een vergrootglas
blaadjes en diertjes onderzoeken.

Mirac: Die insecten onderzoeken vond ik
heel interessant.

Maher: Ja ik ook! Het was leuk om zo een
doosje met een vergrootglas te leren
kennen. We konden er echt de blaadjes en
insecten mee bestuderen.

Ilias: Wij hebben heel wat leuke dingen
gedaan: dansen en springen,...

Lina: … en uiteindelijk hebben we een
boekje mogen knutselen: kleuren vind ik
super leuk en spannend.

Viaan: Ik vond het heel leuk en interessant
om insecten te onderzoeken.

Amine: Het ontdekkingsspel was heel
leuk, we mochten in groepjes op zoek
gaan naar de opdrachten,...



Ilias en Yagmur: … die opdrachten
moesten we uitvoeren bvb een
kruiswoordraadsel, we moesten iets
opzoeken over vikingen,... dat was heel
tof. Op het einde hebben we onze eigen
boekjes geknutseld.

Emy: Ik vond echt alles leuk, het boekje
maken, dansen,...

29/9: Natuur en bosspel +
bibliotheek activiteit

Maxi’s en mini’s mochten eerst in het bos
ravotten en dan genieten van een
voorleessessie in de bib.

Berat: Ik vond het spel zakdoek leggen
heel leuk.

Ilias en Berat vonden het leuk om tik tak
boem te spelen en spelletjes zoals muis
en kat. Loopspelletjes zijn sowieso leuk.

Fred: Ik vond het heel tof om de spelletjes
te spelen omdat ik dan heel snel moest
lopen.

Mirac: Ik vond tik tak boem leuk om te
spelen, dat is gewoon een super tof spel.

Sirine: Ik vond het leuk om spelletjes te
spelen zoals rat en vos. Ik vond het ook
heerlijk om in het bos te wandelen, zeker
omdat het toen zo mooi weer was.

Ilias: Ik vond alles leuk. :)

Lina: We hebben rat en vos gespeeld. We
moesten lopen en tikken. En we hebben
een parcour gespeeld. Ik was flink.

Rayyan: Touwtrekken vond ik leuk om te
doen.

Yasmine en Alae: Spelen in het bos was
super leuk!

Faris: Het verhaaltje was heel interessant
en ik vond het leuk om buiten te spelen
met mijn vrienden.

Yagmur: In de bibliotheek werd er een
mooi boek voorgelezen.

6/10: Mini’s - Spel in De Wilde
Rozen:

Op 1 oktober was het “Wereld-
Ouderendag”, daarom trekken we in
oktober met de kinderen van
Curieuzeneuzen naar de Woonzorgcentra
in de buurt.



De mini’s hebben op 6 oktober genoten
van een Olympiade in De Wilde Rozen.

Faris: Ik vond het leuk om met de andere
kindjes mini bowling te spelen en een
parcours af te leggen.

Het woonzorgcentrum “De Wilde Rozen”
had allerlei “olympische” spelletjes en een
parcours voor ons georganiseerd: bowling,
kogelstoten, sjoelbak,... en puzzels.

Rayyan: We hebben allemaal spelletjes
gespeeld met leuke kinderen!

Sofia: De spelletjes in het rusthuis vond ik
leuk en ik was blij om mijn oma daar te
zien. :)

Waïl: Ik vond het parcours in het rusthuis
heel leuk!

6/10: De Maxi’s hebben samen
met Marian geleerd over oude
ambachten en technieken:



Wassim: We hebben met Marian tapijtjes
geweven, het was iets dat ik nog nooit
gedaan had. Marian vertelde ons ook een
mooi verhaal.

Lina en Fred: Bedankt juf Marian het was
super leuk om tapijtjes te maken, het was
helemaal niet moeilijk en een heel mooi
resultaat. Het leek op een zak.
Fred: ik vond ook het verhaaltje over de
tovernaald heel leuk!

Amine: Het was moeilijk om de tapijtjes te
maken, want ik maakte er altijd knoopjes
in.

Mehdi: Het was leuk. Ik heb een bruin
tapijtje gemaakt zodat het paste in mijn
huis.
Yagmur en Ilias: Het was de eerste keer
dat we tapijtjes maakten en dat vonden we
leuk.

13/10: Matjes weven met de
Mini’s:

Nu was het aan de Mini’s om samen met
Marian tapijtjes te weven.

Yasmine en Alae: het was echt leuk om
tapijtjes te weven!

Yigit: Ja! Die tapijtjes maken vond ik heel
leuk.

Marian vertelde ons ook een verhaal
waarvan we de ambachten mochten
uitbeelden. We leerden nieuwe woorden
zoals schilder, bakker, schoenmaker,...

13/10: Zintuigen ontdekken in het
Woonzorgcentrum De Overbron

De Maxi’s werden warm ontvangen in
WZC De Overbron, waar we vanalles
mochten proeven, naar verhalen luisteren
en raamtekeningen mochten maken.



Amine: Het was heel tof wanneer de man
van 100 jaar op zijn mondharmonica
speelde voor ons. We vonden het tekenen
op de ramen ook heel tof.

Yagmur Berat en Ilias vonden het bezoek
aan de Overbron 1 van de leukste
activiteiten. Het was super leuk om van
alles te mogen proeven en zeker de chips
en chocola waren heel lekker.

Yagmur: Ik hield echt van het proeven.
We leerden dat citroen bitter is, limonade
zoet en kaas zout. …. maar sommige
dingen vonden we echt niet lekker :)

Ilias: Ik heb er veel geleerd over respect
en over de verschillende smaken bvb we
mochten een appelsientje proeven.

Daarna de figuurtjes op het raam tekenen
vond ik ook super leuk.

Yagmur en Berat vinden tekenen sowieso
al leuk, en vooral als ze op een raam
mogen tekenen.

Lina: Ik heb op het raam een poes
geschilderd met de stiften en dat was
mega leuk! Ik vond de oudere mensen
super lief en tof.

Ilias en Yagmur vonden het verhaaltje
repelsteeltje een mooi verhaal over een
molenaarsdochter die goud moest spinnen
uit stro. Ik vond het leuk om oude mensen
te  kunnen helpen.
Omdat  deze oude mensen lief waren.

Mehdi: Er waren heel mooie vissen.
Maar het was nog veel toffer om te
proeven, te spelen, en ook het verhaaltje
was super tof.

Ilyas: De vissen waren heel mooi!

Yagmur: Ik heb een man van 100 jaar
ontmoet en ik was heel verbaasd.

Berat: Het proeven van de citroen en
chips was heel leuk. Ik wil dit zeker nog
eens doen.



20/10: Verteltheater in de bib +
Pinata knutselen bij de Mini’s en
een Spel over armoede bij de
Maxi’s

De mini’s hebben een mummie piñata
geknutseld voor Halloween. Met confetti in
een wc rolletje en wc papier errond.

Tasnim: Ik vond het knutselen voor
Halloween heel leuk om te doen en was
blij dat ik het volgende keer mag
meenemen naar huis.

Alae en Sofia: Het knutselen was leuk!

In de bib waren ze helemaal mee met het
verhaal omdat ze ook mochten helpen “de
aardappel” uit de grond te trekken.
Achteraf kregen ze ook een heerlijke
donut!

Sofia: Ik vond het verhaaltje heel leuk en
we hebben een lekkere donut gekregen.

Yasmine: Het verhaaltje was leuk, ik had
het wel soms moeilijk om alles goed te
begrijpen. Aan het einde kregen we een
donut, ik heb een roze gekozen en die was
heerlijk. :)

De Maxi’s leerden over armoede tijdens
het grote armoedespel en mochten daarna
ook genieten van het verteltheater.

Tijdens het armoedespel, maakten de
kinderen kennis met familie Kabaal.
Familie Kabaal, die bestaat uit knuffels,
vecht voor een wereld zonder armoede. ‘s
Nachts gaan ze onder de bedjes liggen
van de huilende kindjes. Hun taak is om
de problemen als gevolg van armoede op
te lossen. De laatste tijd had familie
Kabaal te veel werk. Gelukkig konden de
maxi’s helpen!

Lina: Er werden toffe verhalen verteld. We
hebben een kabouter getekend. We
hebben super lekkere donuts gegeten na
de BIB-activiteit. Ik heb een chocolade
donut gegeten.

Waïl: De donuts waren heerlijk :)



Amine: Het spel was leuk. We hebben
tikkertje gespeeld om een kind dat niet
meer kon lopen te helpen.

Lina en Sirine

Het was interessant om armoede te
verhelpen en ook spelletjes te spelen.

27/10: De maxi’s maken een
krantje

Een krantje schrijven dat is wel niet
gemakkelijk, toch waren er enkel echte
doorbijters: Lina, Mirac, Sirine, Ilias, Berat
en Yagmur proficiat jullie waren de
journalisten kampioenen!

Sirine en haar broertje Ilias bleken echt
onstopbaar, zelfs toen iedereen spelletjes
mocht gaan spelen, wouden zij gewoon
door doen.

27/10: De mini’s genieten van een
voorleesuurtje en spelletjes

Ze speelden spelletjes in de tuin, waar ze
telkens iets anders moesten doen. Met
een frisbee gooien, balletjes in de hoepels
gooien, met loopklossen wandelen,
basketbal, enz.

Na de pauze hebben ze een voorlees
uurtje gehad, waar Melissa uit 3 boekjes
heeft gelezen. En om de dag af te sluiten
hebben ze in hun boekje getekend.

Rayyan: Alle spelletjes buiten waren leuk!

Tasnim en Yasmine: De spelletjes buiten
waren leuk, het leukste was voetbal.



Viaan: We hebben leuke spelletjes
gespeeld buiten, voetbal vond ik het
leukste.

Alae: Het was leuk om buiten spelletjes te
spelen in de zon! Daarna werden er
verhaaltjes voorgelezen wat heel
interessant was.

Sofia: Ik vond het buiten spelen met de
andere kindjes super leuk. Tijdens de
pauze had ik niets om te eten en Waïl
heeft zijn koekjes met mij gedeeld wat
super lief was! De verhaaltjes uit de
boekjes waren ook heel leuk. :)

Waïl: Ik vond het leuk om spelletjes te
spelen, boekjes te lezen en in ons eigen
boekje te tekenen.

10/11: Wat is Wapenstilstand?
Wat is 11/11?

De bedoeling was dat we een hele
namiddag rond 11/11 wapenstilstand
zouden, werken, maar omdat het wel eens
goed was om uit te leggen wat

Curieuzeneuzen juist is, hebben we het
daar eerst over gehad.

1. Curieuzeneuzen is…

2. Wat willen we samen zodat het
voor iedereen leuk is?

Hoe kunnen we zorgen dat iedereen er
plezier aan kan beleven om samen op
ontdekking te gaan?

Luisteren naar elkaar en luisteren naar wat
we tijdens de activiteit zullen doen +
samen spelen, iedereen mag meedoen +

3. Wapenstilstand

11 november 1918 was het einde van de
1ste wereldoorlog. Wapenstilstand
betekent dan ook dat er geen oorlog meer
is maar vrede. Dat iedereen bevriend is
met elkaar.

Emiel en Emma leefden dan wel 100 jaar
geleden, maar eigenlijk speelden zij
dezelfde spelletjes zoals verstoppertje en
tikkertje,... hadden ze ook knuffels.



Waïl: We mochten meisjes en jongens
figuurtjes uitprikken.

Viaan: Ik vond alles leuk! Het tekenen en
de spelregels opstellen.

Faris: De mannetjes tekenen was leuk en
“wolfje hoe laat is het” spelen ook.

Tasnim: de mannetjes uitprikken met een
prikkertje en prikmatje was super leuk.

Rayyan: De mannetjes tekenen was heel
leuk en ook de regels zelf opstellen.

We knutselen samen aan een kunstwerk
dat toont hoe we allemaal samen op de

wereld zijn en hopelijk kunnen we allemaal
vrienden zijn.

17/11: Wetenschap Atelier rond
kleuren

De kinderen leren als een echte
wetenschapper te werken met proefbuisjes
en kleuren te merken.

Mats en Fred: Mama en papa, we hebben
niet geknutseld we hebben
wetenschappelijke proefjes gedaan!

Waïl: Het was echt heel interessant!



Alae en Faris: ja echt super leuk

Ze krijgen zelfs hoog bezoek van de
directeur van Curieuzeneuzen/ Les Petits
Débrouillards. Amine en Wassim waren
wel wat onder de indruk van Antonio.

24/11: Superhelden!

Marian leert ons de Superheld Herakles
kennen.

Nadien gaan de Curieuzeneuzen op zoek
naar hun eigen superkrachten in het
superheldenspel.

Amine: Mijn lievelingsheld is Flash

Waïl: En mijn lievelingsheld is Spiderman.

Viaan: Ik heb me vandaag speciaal als
Superman verkleed.

Rayyan, Faris en Tasnim: Mijn favoriete
superheld is Spiderman! Hij is in het rood
en blauw gekleed en kan spinnenwebben
schieten door zijn vingers.



Sofia: Mijn favoriete superheld is Mega
Mindy, ik kijk altijd naar haar op televisie.

Mehdi: Herakles is super sterk, Flash kan
vlug lopen en Batman kan vliegen.

1/12: Internationale dag van de
handicap

De kinderen proberen zelf eens uit wat het
is om met een handicap te leven:

Sirine : Het geblinddoekt tekenen en
schrijven was leuk.

Mirac: Ja dat vond ik ook heel leuk!

We brengen een bezoek aan La Ferme
Nos Pilifs dat door mensen met een
handicap gerund wordt. We kunnen zien
dat mensen met een handicap ook veel
talenten hebben.

Waïl: Ik vond de dieren heel leuk!

Alae: De uitstap naar de boerderij vond ik
super leuk. Ik heb allerlei diertjes gezien
een paard, een varkentje, een konijn en
een ezel.

Yasmine: Wandelen naar de boerderij en
naar de dieren kijken vond ik het
allerleukste vandaag.

Faris: We zijn naar de boerderij gegaan, ik
heb een geit gezien en vogels, ook een
varken maar geen koe. De mensen
verkochten daar ook kerstbomen, er waren
er heel veel.

Sofia: De boerderij vond ik het leukste, ik
heb veel diertjes gezien.



Persoonlijke boekjes waar de kindjes
iedere week iets in mochten schrijven of
tekenen



Op zoek naar extra
TAALSTIMULERING?

Kijk eens op deze websites:
1. https://www.gcnohva.be/
2. https://www.jonginbrussel.be/

Specifiek voor kinderen:
https://www.gcnohva.be/activiteiten/kin
dercursussen
Specifiek voor volwassenen om
Nederlands te leren:
https://www.gcnohva.be/activiteiten/ne
derlands-leren.

Breng een bezoekje aan de
Bib in Lendrik
of neem deel aan de
maandelijkse voorleesuurtjes:
22/01, 19/02 en 19/03.

10.30 - 11.00 : 2 - 4 jaar

11.00 - 11.30: 4-8 jaar

https://brussel-stad.bibliotheek.be/agen
da

http://www.jonginbrussel.be/
https://www.gcnohva.be/activiteiten/kindercursussen
https://www.gcnohva.be/activiteiten/kindercursussen
https://www.gcnohva.be/activiteiten/nederlands-leren
https://www.gcnohva.be/activiteiten/nederlands-leren
https://brussel-stad.bibliotheek.be/agenda
https://brussel-stad.bibliotheek.be/agenda

