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Een dop? Top!
Een van onze Stafleden, Marco, verzamelt al jaren, de plastic doppen van
melkpakken, van lege flessen, maar ook
van yoghurt– en vlapakken. ‘Waarom
zou je dat doen?’, hoor ik je denken.. Omdat het inleveren van deze doppen kan
bijdragen aan het opleiden van een blindengeleidehond..

Bericht van FJ3J:
Bliep bliep:
Sommige planeten in ons
zonnestelsel hebben ringen. Maar waarom eigenlijk?

Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus
hebben allemaal ringen. Vanuit de verte
lijken het vaste schijven, maar eigenlijk
zijn het ontelbaar veel stukken rots en
stofdeeltjes die om de planeten heen
draaien.
Deze komen op verschillende manieren
in een baan rond de planeten. De
zwaartekracht van de ringplaneten is
zo sterk dat voorbij vliegende rotsen
en kometen worden aangetrokken. Dan
worden ze kapot getrokken en de over-

Help jij mee?
Gooi de dop van een leeg pak dan niet bij
het afval, maar spoel hem goed af en
breng hem dan naar de Keuken., Daar
staat een groot blik met ‘Doppen’ erop.
Daar kun je de dop in doen..

blijfselen blijven in de ring rond de planeet draaien. Soms trekt een planeet
zelfs een van zijn eigen manen stuk!
Ook slaan er soms meteorieten in op
de manen van de ringplaneten. De stenen en het stof die daarbij vrijkomen
komen ook in de ring terecht.
Bliep Bliep: einde bericht

Bedankt voor je hulp!!
Heb jij al een stukje geschreven voor in deze krant? Je kunt dat
inleveren op de Stoep.

….

Als je haar maar goed zit!
Dat is het stiekeme motto van Kapitein Kurk. Wanneer je
hem dus tegenkomt, kun je hem altijd een compliment maken over zijn haar. Dat vindt hij fijn. En als je tips hebt
voor een leuk kapsel, is dat ook altijd welkom.
Helaas heeft hij soms ook ‘helmhaar’… maar zeg dan ook
maar dat het prima zit...

