
 

 
Aflevering 11,januari 2012  

Samengesteld door Thomas, Eva, Emilie, Roos.  
Wil je meedoen? Mail naar kpb.laares@gmail.com. of kijk op www.kpb-laares.nl 

 

Hallo, ik ben Emilie en ik ben 10 jaar. 
 

Ik wil graag meedoen met het 

Kinderpersbureau. Gedichten schrijven, 
schrijven over gevoelens lijkt mij leuk. Ik heb 
nog niet meegedaan met activiteiten van het 

KPB. Het is altijd gezellig bij het KPB. 
Het lijkt mij wel leuk dat er een 

kinderkamertje komt met zitzakken en een 

tafeltje met spelletjes. Waar je samen kunt 
spelen. Opgroeien begint het best met 

spelen. Ook een plek waar kinderen rustig 

kunnen praten vind ik wel een goed idee. 
 

Nieuwjaars receptie! 
 

Binnenkort vindt de nieuwjaarsreceptie plaats 

en jij kan dan een lijst invullen wat jij in de 
buurt zou willen. Wij zouden het heel leuk 
vinden als je ook komt. Wij zorgen ervoor 

dat je leuke dingen kan doen. 
Als je dat wil kan je een leuk spel meenemen 
om met andere kinderen te spelen. Het duurt 

van 15.00 tot 17.00 op 07-01-2012 in de 
Tiggelhof! 

Natuurlijk zijn alle leeftijden welkom. 

 
Het KPB 

door Eva 
 
 

 
 
 

 
 

Hallo, ik ben Roos en ik ben 8 jaar. 
Ik ben een nieuw lid van het 

kinderpersbureau. Ik vind het leuk om te 

dichten. Daarom ga ik mezelf voorstellen 
met een gedicht! 

 

Ik ben Roos. 
En rijmt op framboos. 

Ik ga aan de Rozenstraat wonen. 

En ik mag elke week komen. 
Bij mijn vader in huis. 

Wie is er bang voor een muis!? 

Ik heb een hele fijne bank. 
Mijn maat is heel slank. 

Maar ik hou wel van mijn moeder. 
En mijn zusje ze lijkt wel een loeder. 

Ze wil altijd alles hebben. 

Wat op de reclame komt. 
En we hebben geen hond. 

We werpen een terug blik op het oude jaar 
waarin we de paasei zoek actie en het 

watersplash spektakel hebben gehouden. 
Deze beide activiteiten waren een groot 

succes en we verheugen ons erop om 
volgend jaar deze (nieuwe) traditie in stand 

te houden en vaker dingen voor de 

kinderen uit de buurt. Als je nog ideeën 
hebt voor dingen die wij kunnen 

organiseren of als je zelf mee wilt doen kun 

je altijd mailen naar kpb.laares@gmail.com. 
 

Thomas 
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