Rebus.. kun jij hem oplossen?

In deze editie: 13 – Grappig Nieuws – Schaken hoe werkt dat? – Een REBUS

Hooooi beste lezers!
Editie 13 alweer, voor sommige een geluksgetal andere een
ongeluksgetal. Wist je dat de meeste vliegtuigmaatschappijen niet
eens een stoel of rij 13 hebben? Er zijn ook heel veel hotels die geen
13e verdieping hebben. Nou wij lekker wel! Je zit hem nu te lezen hihi
Zoals je weet is de jeugd krant voor de jeugd, ookal weet ik dat er
stiekem wel een heleboel papa’s en mama’s zijn die ook genieten van
de jeugdkrant.. daarom wou ik vragen als er mensen zijn die een leuk
idee hebben voor de jeugdkrant, stuur maar in. Je kunt ons via de
kinderdisco pagina op Facebook een berichtje sturen, ook als je
mooie verhalen of tekeningen hebt die je wil delen met iedereen!
In deze editie vind je terug hoe schaken werkt. Ik zie wel vaker
kinderen in de Kiep met het schaakbord en dan komt de vraag hoe zet
ik ze neer? En dan? Nou zo dus.. En natuurlijk leuke verhalen en een
hersenkraker voor de puzzelaars onder ons, veel succes!

Lijkt het je leuk om mee
te vergaderen, of helpen
met de jeugdraad. We
zijn altijd opzoek naar
enthousiaste mensen en
goeie ideeën!

De Jeugdraad bestaat uit:
Voorzitter:
Irene
Vicevoorzitter:
Naomi
Secretaris:
Tymen
Algemeen lid:
Saffira
Ondersteuning: Leysan / Henk
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Eexterveenschekanaal is natuurlijk een heel
lang woord, maar met hoeveel letters schrijf
je dat?
Antwoord: drie

(d-a-t)

-1–

Schaken.. eh.. hoe werkt dat?
Bijzonder nieuws
Pinguïn Postbode gezocht
Ben je ook even klaar met Nederland? Het Verenigd Koninkrijk zoekt
mensen die het "meest afgelegen postkantoor ter wereld" op Antarctica
willen runnen. Naast dat je verantwoordelijk bent voor de post, moeten
de lokale pinguïns geteld worden en het museum en de gebouwen
onderhouden. Wat wel jammer is je hebt geen toegang tot stromend
water en geen vaste stroomvoorziening. Ook is er geen
internetverbinding, maar via een satellietverbinding kan wel (beperkt)
contact houden met je vriendjes in Nederland
(je kan je ouders (stiekem) opgeven via www.ukaht.org)
Stiekem je eigen boek in de bibliotheek
Een boek geschreven en getekend door een achtjarige jongen uit de
Amerikaanse staat Idaho is uitgegroeid tot een hit. De jongen verstopte
het boek eind december in een lokale bibliotheek. Na een maand
stonden 56 mensen op de wachtlijst, dus de laatste komt pas over vier
jaar aan de beurt. Het kostte de jongen vier dagen van zijn kerstvakantie
om het boek van 81 pagina's te schrijven en te tekenen. Het boek gaat
over hoe het kind terug in de tijd gaat nadat een ster op een kerstboom
ontploft. Meerdere uitgevers hebben contact gezocht met de bieb om
The Adventures of Dillon Helbig's Crismis te publiceren. De jonge auteur
werkt al aan een nieuw boek, over een kast die jassen eet.
Vervelende buren het kan erger
Denk jij dat je een vervelende buurman hebt? Nou dat kan erger.. Een
priester in de Italiaanse stad Florence is beboet omdat hij te vaak de
kerkklokken luidt. De klokken gaan soms wel tweehonderd keer per dag
af. De man is nu een boete opgelegd van 2.000 euro, meldt de
Italiaanse krant Corriere Fiorentino. Want zijn buren konden nauwelijks
slapen, werken of uitrusten.
Slangen in je onderbroek
Een man uit Californië is aangehouden omdat hij reptielen Amerika
binnen smokkelt. De man zou sinds 2016 zo’n 1700 reptielen vanuit
Mexico en Hong Kong het land hebben binnengebracht waaronder
schildpadden, hagedissen, slangen en zelfs baby krokodillen ter waarde
van €670 000. En wat was zijn meesterplan, hij deed ze in zijn broekzak
en onderbroek. Dat klinkt als een lange reis. Zou jij het aandurven?
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Als je een stuk kan pakken (slaan)
ga je op de plek staan waar het
andere stuk heeft gestaan.
Als je de koning van de
tegenstander in de volgende
beurt kunt slaan, zeg je ‘schaak’.
De tegenstander moet zijn
koning dan proberen te redden.

Als dat niet kan, is het schaakmat. Dan heb je gewonnen!

Hier boven kun je zien hoe je stukken staan als je begint

In de Kiep hebben we altijd
een speelbord klaar liggen!
Het klinkt best moeilijk, maar als je het een
paar keer gespeeld hebt wil je alleen maar
vaker spelen 😊
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