
  
 

             Moppentoppers           

 

Omdat we op dit moment niet zoveel nieuws te melden hebben. 

En iedereen nog steeds thuis zit. Maken we gewoon wat extra 

speciaals van deze jeugdkrant..       Overvol met Kiep Knallers! 

Door welke 

Pokémon zit er op 

dit moment in 

quarantine? 

Antwoord: 

Pikhatsjoe! 

Thijs komt beneden, 

en zijn vader vraagt: 

“ben je nu al klaar 

met de online les?” 

“Nee ik ben er uit 

gestuurd wegens 

slecht gedrag” 

Kom ik bij de Jumbo, staat er iemand met 8 pakken wc papier van wel 16 rollen per 

stuk. Heb ik me daar toch een potje gevloekt en uitgelegd dat hamsteren niet mag! 

Hij knikte vriendelijk en vroeg me of hij verder mocht gaan met vakken vullen. 

Sta ik bij de benzine pomp. Komen er ineens 2 mannen binen met mondkapjes 

voor. Iedereen schrok zich rot, want zoveel mensen mogen er niet binnen zijn. 

Bleek het gelukkig maar een normale overval te zijn. 

Dat thuis lesgeven gaat best aardig. Er zijn nog maar 2 leerlingen geschorst voor 

vechten, en de leraar is ontslagen voor het nuttigen van alchol tijdens werkuren. 

Voor wie is deze periode het zwaarste? Mannen die tegen hun vrouw zeggen  

“ik doe het later nog wel een keer als ik tijd over heb”. 

In Rusland mogen er niet meer dan drie mensen in een auto. 

Anders krijg je vierrussen.            
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In deze editie: Gelukkig Nieuw Jaar ! : Kieper de Piep Puzzels ! : Moppentoppers 

           

            Gelukkig Nieuw Jaar ! 

 

 

Wat vervelend hé dat we nog steeds niet open mogen / kunnen, ook 

wij vinden het heel jammer en hopen dat we snel weer los mogen 

gaan! En als we weer open mogen houden we een hele vette disco 

waarin we alle thema’s die we hebben gemist weer gaan inhalen! 

Zodra er weer een disco is laten we het direct weten op onze facebook 

pagina (kinder disco de kiep), dus hou die in de gaten! Toch willen we 

alle kinderen, jeugd, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, huisdieren en wie 

dit ook maar leest een gezond en swingend nieuw jaar toe wensen! 

Heb jij iets dat je al heel lang wil doen, of wat je heel leuk lijkt om een keer te 

doen bij de kiep? Of wil jij ons team versterken in de jeugdraad? Stuur dan 

een mail naar: jeugdraad.dekiep@outlook.com of stuur een berichtje via 

Facebook naar “de kiep disco”.   

We hopen op veel ideeën! 

 

          De Jeugdraad bestaat uit: 

 

         Voorzitter:   Irene  

         Vice-voorzitter:  Naomi  

         Secretaris:   Julian  

         Ondersteuning:  Leysan / Henk        
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   Kieper de Piep Puzzels! 

 

 

1. In de Kiep kun je spelen op de WII in het ..               

2. Naast Eexterveenschekanaal vind je ..      

3. Samen eten in de Kiep heet het ..  

4. De voorzitter van de jeugdraad heet ..      

5. In de disco spelen we de muziek video’s af op de ..     

6. De .. is elke eerste en derde vrijdag van de maand         

7. Creatief bezig zijn doe je bij de .. club       

8. Vroeger lag Eexterveenschekanaal niet in Aa en Hunze maar in ..  

9. Wat voor soort baan vind je achter de Kiep?    

10. De Semsstraat heeft zijn naam te danken aan de Sems ..                                 
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De letters die je  

overhoud vormen  

een zin.  

 

Succes!  
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