
Door Eva en Benthe.

Hoi!
Deze krant is voor jou! Een echte krant voor alle 
kinderen in De Hoogte en de Korrewegwijk. Wij 
hebben deze krant gemaakt en hopen dat jij het 
met veel plezier zult lezen. We zijn benieuwd 
wat je ervan vindt. 
Wil je helpen bij het maken van de volgende 
krant of heb je ideeën? Mail het ons: 
kinderdromen@mooiewijken.nl.
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Inflatie en de Paardeschuur
Door Noor

Vandaag ga ik snackbar de Paardeschuur 
interviewen over de inflatie, want als 
ze ergens iets weten over inflatie is het 
wel in de snackbar. Binnen is Pamela 
aan het werk, de eigenares van de 
Paardeschuur. Wat merk je van de 
inflatie? ‘Alles wordt heel erg duur, en 
vooral de olie, het frituurvet is in prijs 
verdubbeld. De patat is duurder voor 
de klanten, dus komen er ook minder 
om wat te kopen.’ Wat doe je nu om 
geld te besparen? ‘Scherp inkopen 
doen, dus meer van iets kopen als het 
in de aanbieding is. Overdag zet ik de 
frituur uit.’ Wat voor gevolgen heeft 
de inflatie voor de snackbar? ‘Ik maak 
minder winst en klanten kunnen niet zo 

vaak als eerst een patatje halen, omdat 
de prijzen enorm gestegen zijn.’ Wat 
ga je doen als de snackbar dicht is? 
Half december sluit de Paardeschuur, 
deels door de inflatie. ‘Ik wou sowieso 
over een tijdje gaan sluiten, maar dat 
wil ik liever nu doen dan uiteindelijk 
moeten stoppen door de hoge prijzen. 
Nu is het nog mijn eigen keuze. Straks 
ga ik een baantje zoeken en voor een 
baas werken. Dan heb ik meer vrije tijd 
en minder verantwoordelijkheid dan 
met een eigen zaak. Nu werk ik vijftig 
tot zestig uur in de week, en er is meer 
dan alleen werk in het leven.’ Als je de 
Paardeschuur net zo ga missen als ik, kun 
je nu nog snel een patatje scoren vóórdat 
het te laat is!

Natuurspeeltuin 
grote winnaar 
Wijkstemdag 
De Hoogte
Ongeveer veertig kinderen uit De Hoogte 
deden mee met de Wijkstemdag in De 
Hoogte. Zij leverden een plan in voor een 
natuurspeeltuin op de binnenplaats van 
de Cortinghlaan. Ze wonnen de eerste 
prijs! Dat betekent dat je er straks lekker 
lang buiten kunt spelen. Ook als het 
donker is. In het voorjaar zal het al bijna 
klaar zijn. Ze denken aan het planten 
van vruchtjes, een tipi-tent en ook een 
chill-hoekje voor ouderen. 
Te zien op OOG TV: Scan de QR-code of 
www.kinderdromen.nu/natuurspeel-
tuin-winnaar-wijkstemdag-de-hoogte



Op weg naar de middelbare…
Door Jens

Hallo ik ben Jens en ik ga naar de 
middelbare. Namelijk ik zit in groep 8b 
van het Karrepad.  En na de zomer-
vakantie ga ik naar de middelbare en ik 
weet nog niet waar ik heen wil gaan en 
ik ga ook nog naar andere scholen om 

te kijken wat daar is en of het leuk is. 
Ik ben in één school geweest dat is 
Kamerlingh Onnes en ik heb nog 
andere scholen waar ik heen ga zoals 
Augustinus en het Stadslyceum. Daar 
ga ik nog heen om te kijken of het 
leuk en gezellig is.
ik vind het fijn als het niet zo ver 
is denk ik, maar dat vind ik toch 
weer niet zo belangrijk en als er een 
vriendje ook naar toe gaat en dat het 
gezellig is op school en niet zo druk. 
In de zomervakantie moet ik ook 
een andere fiets. Een met zo’n ding 
erachter voor je tas, die krijg ik denk 
ik op mijn verjaardag want ik ben in 
de zomervakantie jarig.
Groetjes jens

     Moppen
Door Ruby, Ella en Milou 

Welke plant laat je schrikken?Het antwoord staat op pagina 8

Er zitten drie na-apers op een muur. Er springt een van af. Hoeveel zitten er dan nog op?
Antwoord: geen 1. Want het zijn na-apers.

Er zitten twee onderbroeken in een wasmand zegt de ene tegen de ander: ik ga even zonnen. Zegt de andere onderbroek: maar je bent toch al bruin genoeg.

Welke bus kan niet rijden?Antwoord: een brievenbus.

Hoe stop je een olifant in de koelkast?
Antwoord: deurtje open olifant er in deurtje dicht.

Hoe stop je een giraffe in de koelkast?
Antwoord: deurtje open olifant er uit giraffe er in deurtje dicht.

De leeuwen koning geeft een feest. Wie komt er niet?
Antwoord: de giraffe want die zit nog in de koelkast.

Hoe teken je een gezicht   Door Ella

Een dagje weg 
met kerst?
Heb jij zin om een dagje op stap te 
gaan met je ouders, verzorgers of 
je opa en oma? Op Eerste Kerstdag, 
Tweede Kerstdag of met Oud en 
Nieuw? In Groningen zijn er heel veel 
leuke kerstactiviteiten en kerstuitjes 
voor kinderen. Je vindt ze hier: 
www.kidsproof.nl/Groningen/
Uitagenda/kerstvakantie



Door Milou 

Ik ben Milou en ik zit op kunstschaatsen.
Kunstschaatsen is een sport en het 
is een hele leuke sport. Ik heb les in 
Kardinge met 12 andere meisjes. Ik leer 
allemaal kunstjes. Ik leer bijvoorbeeld 
een pirouette of het zitje en de ooievaar 
of achteruit schaatsen en een vis. Bij de 
ooievaar moet je op één been staan en 
bij de vis schaats je een soort rondje. 
Tijdens de les heb ik warme kleren aan 
en handschoenen. Die zijn verplicht! 
Ook moet jij je haar vast als je lang haar 
hebt. Als je een wedstrijd doet moet je 
een balletpakje aan. Ik zit er nog maar 
2 dagen op, dus doe nog geen 
wedstrijden.

Kunstschaatsen
+ Dit is

Milou

Check de website van
Kinderdromen.nu via de 
QR code en droom mee!

Kinderdromen
Door Margriet

Kinderdromen is een site waar je een 
droom voor jezelf, of voor iemand 
anders kan insturen. Op de site kun 
je ook zien wat andere kinderen voor 
droom hebben ingestuurd. Ook kun je 
zien welke dromen al zijn uitgekomen.
Ga snel op de site kijken! 
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Door Noor 

bij hun eigen versierde kraampje om 
zo hun droom te laten zien  aan de 
wijkbewoners. Er was een hete strijd 
tussen 3 geweldige ideeën! Jayden 
en Vitalis van de Gameroom haalden 
alles uit de kast om de stemmers te 
overtuigen. Ze hadden een leger aan 
vriendjes opgetrommeld en deelden 
‘geleende’ snoepjes van de organi-
satie uit, om maar zoveel mogelijk 
stemmen binnen te krijgen. En dit 
alles niet voor niks. Het harde werken 
werd uiteindelijk beloond, want hun 
idee werd het winnende idee. Een 
gameroom in de wijk.
De eerste stappen zijn gezet. Er wordt 
gekeken naar een vette locatie en er 

In de laatste week van afgelopen zomer 
vond dan eindelijk weer de kinderwijk-
stemdag plaats in het Molukkenplant-
soen! Er waren super veel leuke ideeën 
ingezonden, maar alleen de top 3 van 
beste ideeën mochten meedoen op de 
Kinderwijkstemdag. De 3 genomineerde 
ideeën waren: 

- Het Skatepark
- Het kinderrestaurant 
- De Gameroom
Dan was nu het moment daar. De 
deelnemers kregen de kans om alle 
stemmers te overtuigen van hun BESTE 
idee! En of ze dat deden. Ze hadden 
allemaal een presentatie voorbereid 

Het antwoord staat op pagina 8 is al een mediamarkt ‘boodschappenlijstje’ 
gemaakt om mega veel vette games in 
huis te halen. Zie 
jij jezelf al spelen 
op de nintendo 
switch, plays-
tation of racen 
achter een stuur?
Ook hoeven we 
niet getreurd 
te zijn voor de 
‘verliezende’ 
ideeën. Deze 
waren namelijk 
ook zo goed dat 
ze ook worden 
meegenomen in 
de activiteiten in 
de wijk!



Harry Potter
Door Eva en Benthe

•  Harry Potter is een boekenserie 
 geschreven door J K Rowling.

•  Er zijn 7 delen van de boeken. De 
 boeken zijn ook verfilmd in 8 films.

•  Ze gaan over een jongen die bij zijn 
 oom en tante woont en hij komt terecht in 
 allerlei magische avonturen. Veel van de dingen 
 gebeuren op een tovenaarsschool genaamd Zweinstein.

•  Hij moet het opnemen tegen hij die niet genoemd mag  
 worden.

•  Zijn vrienden heten Ron Wemel en Hermelien. Zijn uil  
 heet Hedwig.

•  Hij is bijna vermoord door hij die niet genoemd mag  
 worden.

•  Zijn oom heet Herman en zijn tante Petunia en zijn  
 neef heet Dirk.

•  Harry was de enige die de Avada Kedavra heeft 
 overleeft. [ spreek deze vloek niet uit!]

Interview met Agnes 
Door Rafael, Vince en Finn 

Wat is je beroep? Communicatieadviseur. Ik ben ook 
eindredacteur van de Korrespondent en Op de Hoogte.
Waarom wou je een communicatieadviseur zijn? Ik vind 
communicatie heel interessant en het samenwerken met mensen 
heel leuk.
Hoe werd je communicatieadviseur? Eerst ging ik na de lagere 
school naar de MAVO, toen naar de HAVO, toen naar het HBO en 
toen naar de universiteit. Daar studeerde ik communicatiekunde 
en werd ik doctorandus.
Wat zijn je hobby’s? Yoga, lezen, wandelen, reizen, zingen en 
dingen maken.
Wat is je lievelingseten? Italiaans, ijs en fruit.
Wat is je lievelingsgroente?  Bloemkool.
Wat is je lievelingsdier? Paard.
Wat is je droom? Dat alle mensen in de wereld lief voor elkaar 
zijn zodat iedereen blij en gelukkig kan leven.

d a n s s i o l y s
g e z e l l i g k c
k b n b a l e t e h
a s b n l o p e r a
a e c c e l a  n d a
r d t h a n h i h t
s k e r s t b a l s
j l o b e i l o r s
e s n e e u w p o p
s i m s r e k p a m
k e r s t m i s i p

* dennenboom
* kerstbal
* sneeuwpop
* oliebol 
* eland
* gezellig
* slee
* kaarsjes
*	kerstmis
*	schaats

Woordzoeker
Door Lotte en Margriet

Anno Smith
Anno Smith was een Groningse 
kunstenaar die veel gebouwen en 
woningen heeft versierd na de 
tweede wereldoorlog. Er moesten 
toen veel huizen gebouwd worden en deze leken 
soms best op elkaar. Anno Smith zorgde ervoor dat er 
verschillende afbeeldingen op de gevels kwamen van 
keramiek, zodat de huizen en flats er mooier uitzagen, 
maar je ook kon herkennen waar iemand woonde. 
Daarom wordt hij de Grote Gevelversierder genoemd. 
Misschien heb jij weleens werken van hem gezien, of 
woon jij zelfs in een huis waarop iets van Anno Smith 
staat. Het jaar 2023 wordt het Anno Smith-jaar. Er is 
dan van alles te zien en te doen rondom hem. Zo wordt 
het jaar geopend met een expositie in Het Floreshuis 
van kunst die gemaakt is door kinderen uit de wijken. 
Deze kunst is eerst daar te zien en wordt daarna op 
huizen of gebouwen in de Korrewegwijk of De Hoogte 
geplaatst! Zo kunnen de kinderen die deze kunst nu 
gemaakt hebben het later aan hun kinderen laten zien! 
Houd mooiewijken.nl in de gaten voor alle nieuwtjes en 
activiteiten rondom Anno Smith!



Interview 
met Vincent
Door Lotte en Margriet

Wij hebben Vincent uitgenodigd voor 
een interview over zijn werk.

‘We gaan beginnen! Heb je er een 
beetje zin in?’  Ja! Leuk!’
De eerste vraag: Wat voor werk doe 
je?  Ik werk op een BSO. Dat staat voor 
buitenschoolse opvang. Het is onder-
deel van de kinderopvang.

Aha. Oké, de tweede vraag: Wat vind 
je het leukst aan je werk?  Leuke 
vraag, geen dag is hetzelfde. En ik word 
heel blij van mijn werk, want ik heb een 
heleboel lol met de kinderen.
De derde vraag: Wilde je altijd al bij 
de BSO werken?
Nee, ik werkte eerst in de detailhandel. 
Dat is in winkels. Maar dat werd een 
beetje saai dus toen dacht ik misschien 
is het leuk om in de kinderopvang te 
werken. Daar heb ik een opleiding voor 
gevolgd, en het is echt heel leuk.
We zijn al bij de vierde vraag: Hoe-
lang werk je al bij de BSO?  Ik ben in 
2005 met mijn opleiding begonnen en 

ben toen ook meteen aan het 
werk gegaan.
Ik heb ook een aantal jaren ander werk 
gedaan omdat er toen weinig werk in 
de kinderopvang was.
Maar nu ben ik alweer meer dan 3 jaar 
aan het werk op de BSO.
Vijfde vraag: Wat is het gekste wat 
er ooit bij je werk is gebeurd?  Ik liep 
stage op een peutergroep en op een 
gegeven moment waren we een klein 
jongetje van ongeveer drie jaar kwijt. Ie-
dereen was in paniek want hij kon niet 
naar buiten zijn gegaan. Maar waar kon 
hij dan wel zijn? Na een half uur zoeken 
hoorden we hard gesnurk. Dat jongetje 
was dus blijkbaar in een houten kist 
gaan liggen, en hij had zich helemaal 
opgerold in de kist.
Oef, dat was schrikken denken we.
Ja ik schrok zeker.
We zijn al bij de laatste vraag: Wat is 
het leukste uitje dat je met de BSO 
hebt gemaakt?
Ik ging met een groep van de BSO twee 
nachten naar een kampeerboerderij in 
het bos bij Emmen, dat was heel leuk. 
We gingen naar de dierentuin en we 
hebben een spooktocht gedaan met de 
kinderen.
Bedankt voor dit interview!

Tip
28 t/m 30 december

Roald Dahl 
festival in 
het Forum

Dit jaar kun je weer griezelen met 
verschillende Roald Dahl films, je kunt leuke 
gratis dingen doen en er zijn shows over 
griezelenge beesten en gruwlelijke monsters. 
Check: 
https://forum.nl/nl/roald-dahl-festival

Kleurplaat van Fynn



Meter

De Brachiosaurus
Door Falke: 

De brachiosaurus is mijn lievelingsdino en dat 
komt doordat hij heel groot is. Hij heeft een 

hele lange nek het is 
een planteneter 

ofterwijl een herbivoor. De brachiosau-
rus weegt zo´n 40 ton! Dat is even 
zwaar als 51 auto’s! In Berlijn staat 
een skelet van wel 23 meter lang. De 

Brachiosaurus leefde in het 
late Jura. Dat is een tijdvak en 
dat was zo´n 150 miljoen jaar 

geleden. De Brachiosaurus was 
wel 15 meter hoog en dat gebruikte 

hij vooral om te eten uit bomen en om 
er ver mee te kunnen kijken. Hij kon wel 

100 jaar worden en was zo zwaar dat als hij langs-
liep de grond ging trillen. Daarom had hij niet een 
natuurlijke vijand.  Hij was koudbloedig en hij legde 
maar hele kleine eieren van zo´n 1,5 ton.          

Recept van salade la luxe

Door Lonne 

Nodig: mes, lepel, snijplank, bakje, ei, kaas, komkommer, tomaat, paprika.

 
 

1. Pak het bakje en zet het op de snijplank.

 

2. Snij de groenten die je nodig hebt.

 

3. Kook het ei en snij het in kleine stukjes.

 

4. Doe nu alles in het bakje.

 

5. En dan nog de kaas er overheen.

 

En nu kan je het opeten!

Sam’s soep 
Door Sam

Door Vera
“Ik ben Vera en ik hou van buiten spelen 
en ik kan heel goed alleen spelen en ik 
heb een papa en een mama en ik heb een 
Linne en een Luca”
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Hoe teken 
je een 
kerstboom
Door Tade

Hoi ik ben Sam en ik hou 
van soep, want ik krijg 
het er lekker warm van. 
Pittig, zoet zijn allebei heel 
lekker en niet vergeten de 
normale tomatensoep. 
Soep wil ik graag eten in 
de middag na school of op 
zaterdag of zondag…dus 
altijd is het goed. Dunne 
soep lust ik ook zoals kip-
penbouillon met beschuit. 
Als ik ziek ben vind ik die 
het beste. 

Soepen die ik nog lekkerder vind zijn geroosterde 
paprikasoep en schetensoep! Met creme fraiche! 
Jaahhh van je aja jipie jipie jeeeee. De schetensoep is 
superlekker en gezond!!! Waarom die schetensoep heet 
is omdat scheetjes meestal stinken en van deze soep 
ga je ook stinken en er zit stinkkaas in. De paprikasoep 
en kippensoep met botjes erin heb ik wel eens samen 
met mama gemaakt. En ik kan nog meer maken! Pizza 
en cookies en pannenkoeken en bbbbrrrroooood!!!!!!!!! 
Oh, en ik heb ook kippen in de tuin, dus eitjes vind ik 
ook super lekker, gebakken, klutsei en gekookte eieren. 
En je kunt er pannenkoeken mee maken. Als je mijn 
kippies wilt zien ze heten Madame & Sammy, dan vertel 
ik dat een andere keer. 
Het recept van de schetensoep vind je hier: 
www.kinderdromen.nu/schetensoep/

]Dit is Vera



De Kerstman, Santa
Door Femke

Geocaching
Door Noor

Geocaching is een soort spel waarbij 
je een schat moet vinden. Je kunt op je 
telefoon zien waar er een verstopt ligt. 
Er zijn coördinaten die vertellen waar 
je heen moet, en als je er zo ongeveer 
bent begint hij te zoemen. Je moet 
overal kijken: in een vogelhuisje, onder 

een tegel, achter een paaltje. De schat 
kan een piepklein buisje zijn, maar 
ook een grote kist. Er zit dan een rol-
letje papier in waar je de datum van 
de dag opschrijft en je teamnaam. 
Soms zit er een cadeautje in, dat je 
kunt ruilen tegen iets dat je in de 
schat stopt. Het is echt een aanrader! 
Je bent nooit uitgezocht, want er 
komen vaak nieuwe bij, en het is leuk 
voor iedereen.

Recept van salade la luxe

Door Lonne 

Nodig: mes, lepel, snijplank, bakje, ei, kaas, komkommer, tomaat, paprika.

 
 

1. Pak het bakje en zet het op de snijplank.

 

2. Snij de groenten die je nodig hebt.

 

3. Kook het ei en snij het in kleine stukjes.

 

4. Doe nu alles in het bakje.

 

5. En dan nog de kaas er overheen.

 

En nu kan je het opeten!

Stichting Breath  Door Sam

Je had in de vorige krant een stukje gezien van mij en wat vrienden en daarin las je 
over ons en dat we cupcakes gingen verkopen aan de mensen voor de stichting van 

mijn opa: Stichting Breath. We hadden in totaal 1000 euro opge-
haald we hadden toen voor hun school allerlei schriften gekocht en 
we hadden nog iets van 800 euro over en ik en Sienna gingen met 
2 Oekraïners sportkleding kopen dus hadden we nog ongeveer 700 
euro. Daarvan hebben we een aggregaat gekocht en die gaat naar 
Oekraïne Met 1 aggregaat kan je een ziekenhuis genoeg stroom 
geven.   www.breathcareforkids.com/

Santa Claus, of kortweg ‘Santa’ is een afstam-
meling van de figuur van Sinterklaas. Mensen 
uit Europa namen Sinterklaas in de vorige 
eeuw mee naar Amerika. Men vond daar 
echter Sint Nicolaas te Katholiek. Daarom 
probeerde men er een algemene figuur 
van te maken. Daar veranderde Sint Nicolaas 
(de Engelsen zeggen ‘Saint Nicholas’ ) langza-
merhand in de Kerstman, die op 25 december 
cadeautjes komt brengen. De cadeautjes worden 
onder de boom gelegd en de kerstsokken aan de 
schoorsteenmantel gevuld. De Kerstman komt ook 
niet uit Spanje, maar woont op de Noordpool.

Hoe maak je een 
kerstslinger van 
pompons? 
Famke, Ize en Lorena leggen het je uit!
QR-code: https://www.kinderdromen
.nu/hoe-maak-je-een-pompon/

Activiteiten in de 
kerstvakantie
Ook deze kerstvakantie is er weer van al-
les te doen in De Hoogte en de Korreweg-
wijk! Zo kun je de Droomstoel pimpen 
met studio Draadkracht, is er een game-
middag in Dib, kun je bingo spelen in BSV 
de Hoogte en is er een echte modeshow 
met zelfgemaakte kleding! En dit is lang 

niet alles! Check het 
volledige programma 
met de QR-code!

Pesten
Door Rafael

Pesten is een belangrijk onderwerp. Heel 
veel kinderen hebben er last van. Ook ouders 
hebben er last van. Pesten is niet leuk, zelfs niet als je 
iemand heel goed kent. En online pesten is ook niet leuk, 
heel veel mensen hebben er last van. Wat moet je doen? 1. stop zeggen 2. ga 
naar de juf want de juf lost dat op.  3. dan naar de ouders 4. naar zijn/haar ou-
ders. Als je gepest wordt dan voel je je verdrietig en je wilt niet naar school. Het 
verschil tussen plagen en pesten is: pesten gaat door en plagen stopt. En je wordt 
onzeker van pesten. Als je online wordt gepest ga dan naar je ouders.    



+
Deze keer is de krant gemaakt in samenwerking 
met de SKSG van de St. Franciscus.

De redactie

COLOFON
Onze Wereldkrant is een uitgave van Mooie Wijken.

Redactie en vormgeving: 
Benthe, Ella, Eva, Falke, Famke, Femke, Fleur, Fynn, 
Ize, Jorn, Lonne, Lorena, Lotte, Milou, Margriet, Niek, 
Noor, Rafael, Ruby, Tade, Tobias, Vera, en Vince.
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Kerst
Door Rafael 

Kerst is een feestdag die 
heel veel mensen vieren.
Mensen denken dan aan 
Jezus. Ze zeggen: ‘Met 
kerst is Jezus geboren.’ 
Maar sommige mensen 
vieren het ook anders, ze 
eten met hun hele familie 
en ook met hun vrienden. 
Maar ik hou het meest van 
alle gezelligheid en de ca-
deautjes. Het hele huis wordt 
versierd. En je hebt 

Door Tobias

Inhoud:
· 1 appel
· 1 plakje bladerdeeg
· 20 gram kaneel
· 60 gram suiker
 

Bereiding:
1. Leg een plakje bladerdeeg buiten de 
vriezer hij moet ontdooit zijn.
2. Meng het kaneel met de suiker.
3. Haal het klokhuis uit de appel met 
de appelboor en schil de appel.
4. Als het bladerdeeg ontdooid is haal 
je het plastic velletje eraf en leg je de 
appel erop.
5. Doe de mix van kaneel en suiker in 
het gat van het klokhuis met eventueel 
de trechter.
6. Verwarm de oven voor op 
200 graden.
7. Haal het plakje bladerdeeg om de 
appel en stop hem in de oven.
8. De appelbol moet 25-30 minuten er 
in zitten en moet goud-bruinig zijn.

Recept Appelbollen
Verder nodig:
· Een oven
· Een bakje
· een trechter (niet perse nodig)
· appelboor

een kerstboom in huis. 
Het is wereldwijd 
en de kerstman 

brengt cadeautjes.
Ik ga altijd eerste 
kerstdag met 
mijn gezin bij mij 
thuis eten. En 
tweede kerstdag 
ga ik met mijn 

gezin naar mijn 
tante. En op kerst-

avond mag ik altijd 
een cadeau open 

maken.

Inflatie
Door Noor

Inflatie, een moeilijk woord voor dat 
alles duurder wordt. Dat komt doordat 
er steeds minder olie en gas is, en dat 
wordt dus ook duurder. Een heel groot 
deel daarvan komt uit Rusland, maar 
door de oorlog met Oekraïne komt 
daar nu minder vandaan. Voor veel 
producten is olie of gas nodig om het 
te maken. Nooit werden spullen in een 
jaar tijd zoveel duurder. De energie-
rekening is nu ook erg duur. Om geld 
te besparen zetten veel mensen de ver-
warming langer uit of doen hem lager. 
De regering geeft elk jaar geld uit aan 
bepaalde dingen. Volgend jaar gaat er 
een deel daarvan naar de mensen die 
minder geld hebben door de inflatie, 
en hopelijk helpt dat.

Wil je meedoen met de volgende krant? 

Of heb je een idee voor een onderwerp? 

Mail het dan naar info@mooiewijken.nl. 

Of check: www.kinderdromen.nu

Oplossing rebus: fij-ne kerst-da-gen


