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Leer uw kind stap voor stap
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is oud gedaan



“Henk, wil jij de jaargetijden eens 
opnoemen?” vraagt de juf. 

Henk antwoord: “Zomer, herfst en winter”. 
“En waar blijft de lente?” vraagt de juf.

 “Dat heb ik me de laatste maanden ook 
afgevraagd, juffrouw”

DE JARIGE
    KALENDER!

2-6 Dex Kambeel

28-6 Maeve Rijlaarsdam

29-7 Jan Boer

30-7 Fabiënne Berends

9-8 Ries Boer

9-8 Milou van harten

16-8 Stan van Peet

26-8 Jens de vries

Welke groente laat de mensen huilen 
als de winter voorbij is.......????

De Lente-ui

‘Waarom komen kuikens uit 
eieren?’ vraagt de juf aan de 
kinderen. Een leerling steekt zijn 
vinger in de lucht: ‘Ik denk omdat 
ze bang zijn dat ze meegekookt 
worden!’

We zijn gelukkig al weer een hele tijd uit de lockdown, gaan met z’n allen weer ‘gewoon’ naar school. Net als heel veel andere scholen in Nederland hebben we nog wel last van zieke/Corona-positief-besmette leerlingen en leerkrachten. Als één van de leerkrachten uitvalt hebben we vrijwel meteen een probleem; geen inval!

Zeker de kleine scholen in de kleine dorpjes hebben hier vaker last van. Invallers wonen vaak niet in de buurt en openbaar vervoer is ook een  probleem. We moeten hierdoor helaas te vaak een beroep op uw flexibiliteit en hulp als leerlingen niet naar school kunnen. Het levert u stress op, maar ook wij blijven hier niet van gevrijwaard! We kunnen het gelukkig beperken door extra inzet en flexibiliteit van het team.

Ondanks deze niet-beïnvloedbare randzaken, die ons onderwijsproces  benadelen, blijken we uit de Tevredenheidspeiling gelukkig wel heel positief te scoren bij ouders, leerlingen en team. Iedereen heeft de mogelijkheid  (75 % van de ouders) gehad of moest (leerlingen groep 5/6/7/8 en team) hem invullen. U heeft ons het rapportcijfer 8,2 gegeven; een prachtige  score. Natuurlijk zijn er verbeter- en ontwikkelpunten naar voren gekomen. Daar gaan we zeker mee aan het werk. Binnenkort krijgt u een volledig  verslag van de peiling.

Ons goede onderwijs hopen we natuurlijk door te zetten in een mooie, nieuwe school. Een voorzichtige planning is nu, na wat tegenvallers in het proces, dat we in de zomer/nazomer 2023 een nieuw gebouw kunnen  betrekken. Een mooi vooruitzicht!
Als team hebben we gelukkig invloed op de bouw, maar uiteraard zijn we gebonden aan kaders en mogelijkheden. De juffen verheugen zich nu al op het bedenken en uitkiezen van een nieuwe inrichting (meubilair etc.) van  hun school!

We wensen iedereen een mooie meivakantie toe.  Rust lekker uit, doe leuke dingen en geniet!!

Jan Hoeksema

Raadsel:

Hoeveel kuikens

 zijn er door 

de schoolkrant 

heen verstopt?

Twee mussen zitten op een tak. Er komt een 

straaljager voorbij. Zegt de een tegen de ander: 

‘Zo, die maakt veel lawaai!’ Zegt de andere: ‘Wat 

zou jij doen dan als je staart in brand stond?’



� Kunststof kozijnen, 
 ramen en deuren

� Aluminium kozijnen, 
 ramen en deuren

� Dakkapellen

� Gevelbouw

� Terrasoverkapping

� Raamaccessoires

� IDA aluminium 
 steellook binnendeuren
 (eigen productie)

SHOWROOM GIESSENBURG
Ambachtsweg 6  |  3381 LN Giessenburg
T 0184 - 65 35 85  |  E info@trabor.nl  |  I www.trabor.nl

25 jaar vakmanschap
gecombineerd met passie

Trabor Gevelprojecten is uw specialist op het gebied van kozijnen,

ramen en deuren. Met recht kunnen wij zeggen dat geen uitdaging ons

te groot is. Of het nu gaat over het vervangen van één kozijn of het

leveren en monteren van de kozijnen op nieuwbouwprojecten.

U bent bij ons aan het juiste adres. Al 25 jaar.

“MET ELKAAR IEDER
PROJECT TOT EEN
SUCCES MAKEN.

DAT IS WAT TELT!”
OPRICHTER JOHAN VAN PEET
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� Ambachtelijke zuivelproducten in 
 glazen fl es
� Interessante excursies (ook Engelstalig)
� Verschillende arrangementen
� Sfeervolle zaal voor feesten, 
 vergadering e.d.

Voor de lekkerste Voor de lekkerste 
echte boerenkaas!echte boerenkaas!

Na winkelbezoek: neem gerust een kijkje bij de kalfjes

Kaas- en 
Zuivelboerderij Kuiper
Heideweg 2, Giessenburg
0184 - 65 27 19
www.giessenlander.nl

Openingstijden:
Di.: 13.30 - 16.00 uur
Vr.: 09.00 - 17.00 uur
Za.: 09.00 - 15.00 uur

/BoerderijKuiper

•  accountancy

•   fiscale en bedrijfseconomische advisering

•  administratieve dienstverlening

•  financiële planning

•  salarisadministratie

Neem vrijblijvend contact met ons op  
voor een adviesgesprek.

www.procount.nl

Wij denken pró-actief  
mee op het gebied van: 

Energieweg 8a   •   4231 DJ Meerkerk   •   T  0183-353535   •   E  meerkerk@procount.nl





Wat gaan we doen?

Door met het lijmpistool of stukken dikke wol een tekening of een 
patroon op een dik stuk karton te maken en dit te beplakken met 
aluminiumfolie, maken we een tof schilderij. Zodra de folie goed over 
de ondergrond heen zit, kun je het inkleuren met permanente 
stiften. Dit geeft gegarandeerd een heel mooi effect!

Tip vooraf: De permanente stift gaat namelijk niet zomaar van je  
handen af en uit kleding wassen gaat helaas ook niet, daarom vanaf 7 jaar.

Wat heb je nodig?
• rol(len) aluminiumfolie
• dikke stukken karton (bijv. van  
    een lege kartonnen doos)
• scharen
• watervaste, permanente stiften     
   in verschillende kleuren
• optie 1: dikke wol en stevige lijm
• optie 2: lijmpistool
• optioneel: een kleurplaat met  
   daarop een patroon of
   tekening naar keuze

Stap 1: Bepaal de grootte 
van je knutselwerk, en 
knip die maat uit met een 
knutselschaar. Is het dik-
ker karton, laat dan een 
volwassene deze uitsnijden 
met een stanleymes. 

Creatief met 
aluminiumfolie

(vanaf 7 jaar)



Stap 5:  Nu heb je een mooie afbeelding in folie en die kan je nu gaan kleuren. 
Wat gebruik je daar nu voor? Je kan Edding Markers/ Sharpie permanente
 markers gebruiken om te gaan kleuren. Geef je eigen idee qua kleur aan 
de afbeelding. Heb je een soort vlakkenverdeling gemaakt als afbeelding 
dan is het leuk om de kleuren te gaan combineren. 

Stap 2: Je kiest een afbeelding van bv. een kleurplaat. 
{zelf een tekening bedenken mag natuurlijk ook!} Deze 
teken je na op het karton. Je kan deze afbeelding met een 
lijmpistool gaan invullen op de lijnen. De lijnen worden 
daardoor opgevuld wat een reliëf geeft. De tweede optie is 
om draad op de lijnen te gaan plakken met lijm. Dat geeft 
dus ook reliëf. Tot zover de afbeelding dus. 

Stap 3: De gehele afbeelding. dus vooral ook tussen de 
lijnen, worden ingesmeerd met witte knutsellijm. De 
afbeelding is tot in de kleinste hoekjes opgevuld.

Stap 4: knip een stuk aluminiumfolie uit. Breng dit 
zorgvuldig aan op het voor gelijmde karton met de 
afbeelding. Het aan drukken doe je het beste als 
de folie goed op de afbeelding zit. Dit doe je door 
gevoelsmatig de lijnen met je vingers op te zoeken. 
Doe dit met een soort strijkende beweging met 
je vingers zodat je de folie qua reliëf naar voren 
haalt en je de tussenruimtes mooi glad wrijft. 
Werk overtollige folie van de kanten naar ach-
teren toe.{lijm}Als je tevreden bent dan kan de 
afbeelding gaan drogen. 

SUCC
ES!
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EEN WARM 
WELKOM!  He hallo, ik ben Jens. 

Het liefste speel en rommel ik buiten met mijn fiets of skelter. 
Mijn lievelingsdier is een schaap.
Op 26 augustus ben ik jarig en rond deze periode kom ik 
voor het eerst naar school. Dit vind ik heel leuk want daar 
zijn 3 schildpadden.

Thuis woon ik met papa, mama en mijn broertje Max.

Tot snel, groetjes Jens

Hallo, ik ben Maeve.

Misschien hebben jullie mij al eens ontmoet  
bij de speeltuin na schooltijd. Op 28 juni ben  
ik jarig en mag ik naar de basisschool.  
Ik heb erg veel zin om naar dezelfde school als 
mijn grote zus Cara te gaan. Mijn lievelingsdier  
is een beer omdat die boos kijken. Het liefst 
speel ik buiten en spring ik op de trampoline. 
Klimmen en klauteren bij de gym vind ik ook  
erg leuk. 

Tot snel!

Hoi ik ben Jan

Ik ben het kleine broertje van Juultje en Ries.

29 juli wordt ik 4 jaar. Dan kan ik eindelijk met mijn broer en zus mee naar 
school. Heerlijk bouwen in de bouwhoek of werken aan de echte werkbank op 
school. Daar heb ik erg veel zin in want ik hou ontzettend veel van alles wat 
met gereedschap te maken heeft.

Ook vind ik spelen in de zandbak op het plein erg leuk en brengen mijn mama 
en ik vaak een bezoekje aan de dieren op school. Dan help ik mee met verzor-
gen en eieren zoeken. In de zomer vaar ik graag met onze boot en zwem ik met 
mijn mama in de Giessen.

Ik woon tegenover het schoolplein op Oudkerkseweg 63, samen met mijn Papa 
Alex, Mama Mirelle en natuurlijk zus Juultje en broer Ries.

Tot gauw! Groetjes Jan



Ook voor de beste WiFi verbinding
zijn onze monteurs dé Expert!

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

expert.nl

met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige 
installatie. Maar ook voor vragen na je aankoop!

staat altijd voor je klaar!
Expert Dukel

Expert Hardinxveld-Giessendam
Stationsstraat 29  |  0184-612425 
expert.nl/hardinxveldgiessendam   |   hardinxveld@expert.nl
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Café  Restaurant  Slijterij

Tel. 0184651501

Oudkerkseweg 25
3381 KP Giessen-Oudekerk
T0184 651501
www.oltghiessen.nl

Voor al uw feesten en partijen!

Benieuwd wat we voor uw 
dier kunnen betekenen?

Begeleiding op melkvee-, varkens-, 
schapen- en 

melkgeitenhouderijbedrijven

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Een deskundige behandeling

Coaching op het gebied van 
diergezondheid

Landbouwdieren bieden wij:

Neem contact met ons op!

Professionele diergeneeskunde
gecombineerd met een goede sfeer

Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Tandheelkundige zorg, röntgen- en 
laboratoriumonderzoek in huis

24-7 contact met het eigen team

Gezelschapsdieren bieden wij:

Laagdrempelig en bereikbaar!
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Konijntje
Waar leven konijn van – vaak op veel knaagdieren.
Konijnen leven - in hollen en als ze honger hebben dan gaan ze naar boven en 
gaan ze jagen. Konijnen houden niet van-stekelnooten,hemelboom,paarden-
kastanje en zo voort. Konijnen zijn heel schattig als je ze neemt dan moet je 
ze wel tam laten worden. dan moet je soms aaien en vast houden dan gaan ze 
vaak wenen.

Weetjes
Wisje dat? Konijnen hun eigen keutels op eten.
Wist je dat Konijnentanden wel 2mm per jaar groeien.
Wist je dat sommigen konijnen wel net zo groot worden al een peuter!!

Daan

De kip
De kip eet 65 g per dag en 
hij legt 30 eieren per jaar
En hij kan fladderen en hij 
eet milwoorme

Ries

Ooievaar
De Ooievaar is een grote vogel. Hij legt meestal 3 tot 5 
eieren die eieren wegen zo’n 60 gram. Het is een trekvogel 
hij vliegt dan naar Afrika. De Ooievaar wordt zo’n 30 jaar 
oud en broed door heel Europa. De baby’s worden kaal 
geboren. De ouders maken een nest op een neergezeten paal 
of schoorsteen als het maar hoog is. Het ooievaar jong vliegt 
na 100 dagen uit.
 
stan 



bezig-bijtje





Eik tekst door david.t

Quercus
De eik is een geslacht van loofbomen Het komt uit het 
famielie: Fagaceae. het eik is een heel bekend boom 
dat komt door de eikels natuurlijk De eik is vooral 
afhankelijk van de gaai en van de eekhoorn. Het hout 
van de eik is best sterk en mooi de eik is ook “Quer-
cus” genoemd door veel mensen “Quercus” is ook de 
wetenschappelijke naam van de eik. zijn wel meer als 
500 soorten eikenbomen bekend die over de hele we-
reld voorkomen. In Nederland is de zomereik verreweg 
het bekendst. Een eik kan soms 30-35 meter hoog. De 
kroon kan zeer breed uitgroeien, tot een koepel van 25 
en soms 35-40 meter breed. (engelse tekst voor wie het 
wil lezen zit hieronder)

Oak text by david.t

Quercus
The oak is a genus of deciduous trees. It comes from 
the family: Fagaceae. the oak is a very well-known 
tree that comes from the acorns of course. The oak 
is mainly dependent on the jay and the squirrel. The 
wood of the oak is quite strong and beautiful. The oak 
is also called “Quercus” by many people. “Quercus” is 
also the scientific name of the oak. There are more than 
500 known species of oak trees that occur all over the 
world. The pedunculate oak is by far the best known in 
the Netherlands. an oak can sometimes be 30-35 meters 
high. The crown can grow very wide, to a dome of 25 
and sometimes 35-40 meters wide. 

Mijn dier is een koe. zij leeft in het plateland. Ze krijgt in haar helen leven zo’n 4 kalfjes. Ze kan wel 20 jaar oud worden maar op de boerderij wordt hij na 7 jaar geslacht om dat hij niet meer genoeg melk geeft. Als ze net zijn geboren zijn ze nog wel een beetje nat maar ze hebben al haren.Stef 

Kikkervisjes
.Mijn dier leeft in de sloot
. de kikker krijgt ongeveer 700 tot 4500 eitjes
. In de lente krijgt de moeder kikker eitjes
. na 3 maanden is een kikkervisje groot
. Het kikkervisje eet algen paardenbloemen En insecten
Van jill



Vandaag ga ik feitje over kippen vertellen. Ohh leuk ik kijk naar het jeugdjournaal vandaag gaan ze zoals je al 
hoorden feiten over kippen vertellen ik heb zelf ook kippen dus kan ik er nog een beetje van opsteken. Snel harder 
zetten. Hoi ik ben Bart vandaag heb ik nieuws over Oekraïne en feiten over kippen blijven kijken dus. Ik begin met 
slecht nieuws over Oekraïne de Russen willen Oekraïne in tweeën hakken en een helft bij de Russen laten horen. 
Maar daar hebben we het niet over dan is geen leuk nieuws maar dit wel de WISTJE DATJES OVER KIPPEN!! 
Wist je dat een kip normaal als hij niet gevangen is en gewoon los loopt in het bos het liefst in een boom slaapt om 
anderen roofdieren te slim af te zijn en opgegeten te worden? Wist je dat kippen geen oogleden hebben? Wist je 
dat kuikentjes in het ei al piep geluiden maken dat is het teken voor de moeder om het ei te keren? Wist je dat 
kippen meer kleuren zien dan ons? Je zou het niet verwachten, maar een kip kan met haar kleine oogjes meer 
kleuren zien dan wij. Bovendien kan ze tegelijkertijd op lange afstand zien en in close up. Wist je dat kuikentjes 
slimmer zijn dan mensen baby’s? Kuikentjes van slechts 3 dagen oud zijn in staat om simpele berekeningen te 
maken. Uit onderzoek blijkt dat wanneer ze de keuze krijgen, ze steeds de grootste set speeltjes kiezen, zelfs 
wanneer onderzoekers ze proberen te foppen door een speeltje te verplaatsen van de ene naar de andere set. 
Ook begrijpen de piepjonge dieren dat een voorwerp niet weg is, wanneer het wordt verplaatst. Ter vergelijking, 
een mensenbaby heeft ongeveer een jaar. Wist je dat kippen gras eten? In een natuurlijke omgeving brengen 
kippen het grootste deel van de dag door met scharrelen. Ze pikken graag en woelen in de grond op zoek naar 
zaden en insecten. Ook slurpen ze grassprieten naar binnen alsof het spaghetti is. Dat was leuk tot de volgende 
keer met nieuwe feiten over weer anderen dieren.
Tom de bruin 

Informatie slechtvalk 
De slechtvalk is een tot de verbeelding sprekende vogelsoort die zijn prooi slaat 
na een adembenemende duikvlucht. Het had niet veel gescheeld of de slechtvalk 
was volledig uitgeroeid door bestrijdingsmiddelen en vervuiling. In Nederland 
kroop er pas na het verbod op DDT in 1993 weer een slechtvalkkuiken uit het ei. 
Dankzij het werk van de Werkgroep Slechtvalken Nederland die op vele plaatsen 
nestkasten heeft geïnstalleerd, gaat het nu weer veel beter met deze soort. Met 
snelheden van 100 km per uur tijdens de actieve, horizontale vlucht en de nog 
veel snellere duikvlucht, gaat hij achter andere vogels aan. Aangezien zijn prooien 
vaak uitstekende vliegers zijn, mislukken zijn pogingen regelmatig. Op het menu 
staat elk vliegend dier, gaande van vogels, als leeuweriken, steltlopers en duiven, 
tot vleermuizen. Slechtvalken jagen vaak in paarverband. De ene slechtvalk is de 
achtervolger, terwijl de andere zich hoog in de lucht klaar houdt om zich op de 
prooi te storten. Duiven, en met name verwilderde stadsduiven, vormen bij ons 
het leeuwendeel van de prooien, tot groot jolijt van vele gemeentebesturen, die 
vroeger heel wat geld moesten investeren in de verdelging ervan.
Van Viggo



Deko Hardinxveld BV 
    Betrouwbaar projectstoffering  sinds 1956 
    van A tot Z!   o.a. 
Ondervloeren 
Harde/zachte vloerafwerking 
Schoonloopsystemen/matten 
Gordijnen 
Binnen en buiten zonwering 

LLeeeess  mmeeeerr  oovveerr  oonnzzee  kkrraacchhtt  iinn  pprroojjeeccttssttooffffeerriinngg  oopp    
wwwwww..ddeekkoo--pprroojjeeccttssttooffffeerriinngg..nnll  

Blikstraat 1 - 3372 BA   Hardinxveld-Giessendam -  0184-612710 
 



De roodborst door Jens
 
De rood borst komt bijna overal in Europa en Amerika 
voor ik zeg bijna want als ik het broed en overwinter 
gebied zou mee rekenen dan zou je een stukje Afrika 
ook mee moeten rekenen
  
Er zijn wel negen soorten rood borstjes.
Het vrouwtje krijgt 7-9 eieren.
De moeder voed haar jongen.
De rood borstjes eten insecten.
1 jaar en dan zijn de jongen volwassen.

Dinand
Mijn dier is een kat hij leeft in Nederland. Het vrouwtje krijgt ongeveer 3tot4 jonge in de lente 
Met 12 maanden ziet uw nieuwsgierige kat er voor u waarschijnlijk nog steeds uit als een kitten 
en zal zij waarschijnlijk nog genoeg kattenkwaad uithalen. Toch zijn veel kittens binnen 9 en 
12 maanden al bijna volgroeid. Met één jaar wordt uw kitten over het algemeen als volwassen 
beschouwd (ook al vindt u dat zij zich niet zo gedraagt!) WAT EET EEN KAT?
Katten zijn vleeseters. Ze eten vooral vlees en vis. Huiskatten eten over het algemeen brokjes 
en kattenvoer uit blik. Brokjes zijn goed voor hun tanden. Katten die af en toe extra verwend 
worden, krijgen ook kattensnoepjes.
Goed drinken is voor een kat belangrijk, er moet daarom altijd vers drinkwater staan. Het is 
niet goed om rauw vlees of rauwe vis aan katten te geven. Ze kunnen hier ziek van worden. 
Gewone koemelk is ook niet goed voor katten. Daar krijgen ze diarree van. Maar speciale 
kattenmelk vinden veel katten heerlijk.

De vos van Dex

Mijn dier is een vos. Hij leeft in pol-

ders en in weilanden.

De vos kan 5 vosjes krijgen. De vos 

eet bramen, hazen,konijnen en rat.

De baby`s van de vos zien er zo uit.



Sinterklaas!

Lunchtime! :)

LEKKER DRUMMEN!

1 april!!

 ONZE AVONTUREN OP  SCHOOL..



Lopend naa
r de gym!

LEKKER DRUMMEN!

Een heerlijk Paasontbijt 

 ONZE AVONTUREN OP  SCHOOL..



on-line

bestel je nu ook gemakkelijk
NotEn & KofFie

branderijjoost.nl

schoonformaat 420 x 600mm
met bleed 430 x610 mm

De kwaliteit van Branderij Joost nu
on-line besteld en thuisbezorgd!



on-line

bestel je nu ook gemakkelijk
NotEn & KofFie

branderijjoost.nl

schoonformaat 420 x 600mm
met bleed 430 x610 mm

De kwaliteit van Branderij Joost nu
on-line besteld en thuisbezorgd!

Lente kriebels van konijnen.
Hoi ik ben een miloU. 
En ik ga wat vertellen over konijnen.
Konijnen eten hun eigen  keutels.
Konijnentanden groeien 2 mm per week.
Konijnen kunen achter zich kijken.
Sommige konijnen zijn net zo groot als peuters.
Kwekwen zoals konijnen.
Konijnen kunen niet overgeven.
Het leefgebied.
Konijnen leven in van als zoals,
Perken, tuinen, campings, bosranden,  
en mijnen vochtige trienen.
Een konijn heeft eerst geen haren, 
en dan een klein beetje, en dan 
Nog meer  haar ,en dan heeft hij of zij een 
helen bos.
Om konijnen tam te maken moet je ze heel veel 
optillen. dan worden ze tam . als konijnen net 
bevallen zijn moet je een 
lekker  warm nestje  voor ze maken. Dan moet 
je ze lekker  met rust laten tot je ze lekker 
door hun hok ziet hupelen. 
Groetjes milou.

De lente kriebolls

Schapen krijgen in de lente lam-

metjes. Schapen kunnen 15 tot 

20 jaar oud worden.de vacht van 

een schaap kan 25 kilo wegen. De 

dracht van een schaap duurt 150 

dagen.

Fabienne

Info over de Zeearend (Haliaeetus albicilla)
Een zeearend heeft totale lengte van 70 tot 92 cm. En ook enorme 
vleugels van 200 tot 250 cm. Volwassen Zeearend heeft een bruinen 
veren, met een lichte hals en kop en een gele snavel. Ze hebben een 
witte staart en lange vleugels. De Zeearend kan 60 km per uur vliegen. 
Hij navigeert veel beter dan je zou denken en hij kan bijvoorbeeld een 
raaf in de lucht inhalen en doden. Soms gaat hij ook achter visarenden 
aan om hun prooi af te pakken. Als de zeearend gaat broeden dan legt 
zij 1 tot 3 eieren. De broedtijd bedraagt circa 40 dagen. Na 80 tot 90 
dagen kunnen de jongen al korte afstanden vliegen. 20 jaar oud wordt 
de gemiddelde arend in het wild, in gevangenschap 40 jaar.
dave

Kuikentje van de lente
Wat eten kuikentjes?
Er is speciaal kuikenvoer voor kuikens. Die hebben veel eiwit nodig tot 
ongeveer 6 weken geef je ze start-of opgroeimeel en korrels. Daarna 
wat gemengd graan voor ouderen kuikens. Na 14 weken schakel je over 
naar kippen voor volwassen kippen.
Hoelang duurt het tot een kuiken een kip wordt?
Kuikens zijn volwassen als ze eieren leggen. Meestal is dat met 6 
maanden, als je kippen pluimen hebben kun je ervoor kiezen een ren te 
maken naast de ren van de andere kippen. 
ZO KUNNEN ZE AAN ELKAAR WENNEN
Sofie
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Geavanceerde werkplaats
De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde 
werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden. Compleet prefab van pijpen:
• De pijpen samenstellen van standaard lasfittingen
• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm
• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen
• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
• Onder elke gewenste keuringsinstantie
•  CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn  

buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en  
1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel 
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v 
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter-
zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten. 
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de 
specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp
Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw 
aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te 
leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp 
tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals 
laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties 
voor de maritieme industrie.

Deskundig team van monteurs
Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een 
projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en 
adequaat uitgevoerd worden.
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Ik ga jullie wat informatie geven over de steenuil.
Dit is een uil soort, deze uilen krijgen vaak kleintjes in de Lenten.
De steenuil word gemiddeld 15 jaar of ouder.
Als de steenuil kleintjes krijgt dan moeten zij zelf leren vliegen.
De steenuil is ook een bijzondere soort, omdat hij even klein is als een 
merel. Hij kan 20 tot 23 centimeter worden.
Ze hebben geen vast leefgebied dus eigenlijk zijn het soort verkenners, 
maar hij zit vaak in bomen of in landbouwgebieden of leegstaande huizen. 
Ze hebbem een ronde kop en gele ronde ogen en hebben bruin en creme. 
Dus mooie kleuren daarom doe ik het over de steenuil.

Juultje

Mijn dier is een vos, en vos is meest met groepen en hij woont in China of in Finland, 
het vrouwtje krijgt 4of5 kindjes, na de geboorte Verhuist de moeder haar jongen naar 
een ander groot hol het mannetje verblijft niet bij het vrouwtje ,na zes maanden zijn 
jonge vossen op het oog niet meer te onderscheiden van volwassen dieren
In het herfst zijn de jongen volwassen en gaan ze een eigen territorium zoeken ,ze eten 
woelmuisen en haasachtig haas konijn vormen het hoofdmenu maar ook vogels, insecten, 
eiren, bessen, afgevallen fruit, aas en afval word gegeten.

Mohamed

Een koe is een zoogdier. 
een koe is een vrouwtje en een stier is een mannetje. Koeien worden geslacht als ze 6 of 7 maar ze kunnen wel twintig jaar worden en omdat ze zo snel geslacht worden krijgen ze gemiddeld vier kal-veren in hun hele leven. Kalveren komen niet uit een ei maar gelijk uit de vagi-na. Ze worden geboren en worden eerst de voorpootjes van de  kalf te zien dan het hoofd en dan het lijf en dan als laat-ste de achterpoten. Het lijf en de ach-ter poten gaan snel achter elkaar maar de voorpoten en het kopie gaan sloom zo gaat de geboorten van een kalfBas

Mijn dier is een konijn hij leeft in 

een hok van mens en in het wilt 

het vrouwtje krijgt 3 tot 7 jongen 

in de lente konijnen eten wortel 

en fruit de baby’s van een konijn 

heet een lamprei of een kitten

Van Nick
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Bouw of verbouw
plannen? 
Van droom naar 
realisatie



Weetjes over de visarend
Wist je dat een visarend wel 25 jaar oud kan worden ze 
winnen om de vrouw door het best te vissen vorig jaar 
waren er maar 12 visarenden een visarend wordt wel 15-20 
jaar oud en de oudste is 25 geworden. En de visarend bestaat 
al 12 miljoen jaar visarenden et heel veel vis ze zijn heel goed 
in vissen. De zeearend is de grootse arend van Europa en ik 
vind dat zijn vleugels echt gigantisch zijn
Mika

Informatie over een konijnen

Mijn dier is een konijn. hij leeft in een hok . De 
dieren eten wortels en konijnen voer konijnen eten zijn eigen keu-
teltjes op. Konijnen tanden groeien wel 2 mm per week. konijnen 
worden blij van spelen en graven . Konijnen mogen geen bieslook, 
prei, ui, courgette, knoflook, bonen, of 
erwten , rabarber en nog veel meer niet eten.

Gemaakt door Twan




