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GEEN NIEUWTJES MAAR
OUDJES 
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Elke maand nieten Lotte en Daan
de schoolkrant in elkaar, ook al
wordt die door niemand, echt
door NIEMAND gelezen.Op een
dag komt Toni bij de
schoolkrantclub. Die krant is saai!
zegt hij. Er staan geen nieuwtjes
in, maar oudjes!

Hij heeft gelijk. De anonieme
briefjes die in de prullenbak
belanden, zijn eigenlijk veel
interessanter. Die gaan over de
bende van Boelie, waar iedereen
bang voor is.Daarom is het de
hoogste tijd voor een nieuwe
krant: FLITS voor kids! (alles wat
niet in de schoolkrant mag.)Maar
dan ontdekken ze iets ergs over
Boelie en zijn bende. Durven ze
wel door te gaan met FLITS? 

lees hier alles wat niet in de schoolkrant mag!
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Flits, De nieuwsjagers kun je nu
lezen via Yoleo.

 
Met Yoleo verdien je leespunten die

je kunt gebruiken om je virtuele
kamer in te richten. Lezen met Yoleo

is ook makkelijk. Doordat de tekst
wordt getoond en voorgelezen. Een

soort karaoke dus.
SOURCE: YOLEO.NL

Rick de Haas is in 1960 geboren als
Hindrik, vernoemd naar zijn opa. Na de
middelbare school ging hij naar de
kunstacademie in Den Bosch. Nu woont
Rick in Tilburg, waar hij werkt als
illustrator van kinderboeken. Meestal
zijn dat boeken van anderen, maar soms
tekent hij bij een verhaal dat hij zelf heeft
geschreven.

WIST JE DAT?

MIRJAM OLDENHAVE

Mirjam Oldenhave (20 augustus 1960)
wilde als kind juf worden en was gek op
lezen. Haar kinderboeken van toen heeft
ze nog steeds in de kast staan, helemaal
stukgelezen. Vooral De dolle
tweeling was favoriet. Na de middelbare
school volgde Mirjam een opleiding tot
dramatherapeut, waarna ze toneel- en
muziekles ging geven in het speciaal
onderwijs. Ze werd dus inderdaad juf.
Ook speelde Mirjam in een theatergroep,
Magnolia. Acteren, zingen, gitaar en
accordeon spelen… ze doet het allemaal
goed en graag.


