11 November

Editie 10

Sint maarten liedjes:

Het is alweer bijna zover, sint maarten komt er weer aan.
Ook dit jaar kun je bij de Kiep een liedje komen zingen! Hier heb je een
aantal liedjes, zodat je alvast kunt beginnen met oefenen 😃
Liedje 1:
Ik loop hier al met mijn lantaren
En mijn lantaren met mij.
Daarboven daar stralen de sterren
Beneden stralen wij.
Mijn licht is aan, ik loop vooraan.
Rabimmel rabammel rabom
Mijn licht is uit, ik ga naar huis.
Rabimmel rabammel rabom.

In deze editie: Mededelingen – Raadsels - Liedjes – Paddestoelen

Het jaar is bijna om
De laatste jeugdkrant van dit jaar alweer!

Liedje 2:
Abcdefg we nemen onze lampionnetjes mee, en we lopen langs alle
deuren om een hapje zeuren. Abcdefg we nemen onze lichtjes mee
Liedje 3:
Sinte maarten mik mak, mijn moeder eet een tic-tac mijn vader kijkt naar
Sesamstraat dat is wel een snoepje waard
Liedje 4:
Dag mevrouw en dag meneer
Hoi hallo, hier ben ik weer
Met mijn la la lampion
Van papier en van karton
Met een lichtje leuk is dat
Hopelijk krijg is straks nog wat

En natuurlijk hebben we weer een hoop
meegemaakt dit jaar. Van springkussens en
popcorn tot spoken en griezels in de Kiep. Maar
het jaar is nog niet voorbij!
Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw
staan nog op ons te wachten. Dus laten we er een
knallend einde van maken. En in deze editie
vinden jullie alvast wat liedjes om te oefenen
voor 11 November waar we jullie natuurlijk voor
de Kiep opwachten met wat lekkers.
Wel hebben we weer een mededeling voor jullie
in verband met de huidige corona regels.
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TIP: 11 November staan we
weer bij de Kiep klaar voor
Sint Maarten.
Kom je ook langs?

De regels zijn weer aangescherpt, dus voor de
komende disco zal de kinderdisco tot en met 12 jaar
wel doorgaan. Maar de disco voor de oudere jeugd
helaas niet. De regels veranderen per persconferentie
die hou vooral onze Facebook en
Instagram in de gaten zodat we jullie
kunnen voorzien van de laatste
informatie.
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Raadselachtig

Herfst
Paddenstoelen speurtocht:
Paddenstoelen groeien niet alleen in het bos
maar ook bij ons in het dorp. Wist je dat er in
Nederland meer dan 6000 paddenstoelsoorten voorkomen?
1619 daarvan op de Rode Lijst staan? (bedreigde soorten)
Hiervan al 171 soorten zijn verdwenen? Dat wil zeggen: sinds vele jaren
niet meer teruggevonden...
Er ook ieder jaar ruim 100 nieuwe soorten in ons land gevonden
worden? Eind 1995 waren er nog maar 3500 paddenstoelensoorten uit
ons land bekend, maar in 1980 begon men een electronisch
gegevensbestand aan te leggen en sindsdien lijkt het wel of mycologen
(iemand die
onderzoek doet
naar schimmels)
beter zijn gaan
kijken! Hoe kan
het anders dat
er in 20 jaar tijd
ruim 2500
nieuwe soorten
werden
ontdekt?

Wie kan de
meeste
soorten
paddenstoelen
vinden?
(Achter de Kiep
kun je alvast een
heleboel zoeken)
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Waarom brak de tuinman zijn been bij het
aanharken van de bladeren van de boom?
Hij viel uit de boom.
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