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‘Als je draait, wil je doorgaan’

Door Govrien Oldenburger - Misschien tolt er nu wel een op je
vinger of op je neus. Of als je het heel goed kunt je voorhoofd!
De fidget spinners zijn enorm populair. Ook op basisschool
Het Kompas in Maarssen. Bijna iedereen uit groep zeven heeft
er een. Maar tijdens de les blijven ze in de laatjes!

‘Ik ben er heel blij mee’, vertelt Jinx
(11, links op de foto). ‘Eerst had ik een
andere maar mijn nieuwe is cooler.
Die heeft lichtjes.’ Fidget spinners
kun je ronddraaien en ze maken
een zoemend geluid. Kinderen met
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Koning aan de stuurknuppel

MOP VAN MENNO

‘Here is your Koning, eh… captain speaking!’ Het

Er staat een koe

Willem-Alexander door het vliegtuig hoort schallen

in een weiland.

als je op vakantie gaat. De koning wil namelijk

Dan vliegt er een

nog voor de zomer leren vliegen in een Boeing 737.

duif over. ‘Roekoe,

Dat is een groot passagiersvliegtuig. Dat vertelde

roekoe’, koert de

hij deze week aan de krant De Telegraaf. De koning

duif. De koe roept

is al heel lang gek op vliegen. ‘Ik vind het gewoon

terug: ‘Roeduif,
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zou zomaar kunnen dat je deze zomer de stem van

fantastisch’, zei hij tegen de krant.

ADHD zouden er rustiger van worden
en zich beter kunnen concentreren.
En andere kinderen? Volgens
hersenexpert Heleen Slagter is nooit
bewezen dat het bij andere kinderen
helpt. Op de universiteit van Utrecht
doet ze onderzoek naar hoe het
brein werkt. En vindt het niet zo’n
goed idee om er tijdens de les mee
te spelen. ‘Mensen kunnen niet zo
goed twee dingen tegelijk’, vertelt
ze. ‘Het is lastig om te spinnen én
op te letten op wat de juf vertelt.’ In
groep zeven van Het Kompas zijn de
tollen dan ook niet welkom tijdens
de les. Ian (11, rechts op de foto)
snapt dat wel. ‘Maar als de bel gaat,
pakt iedereen hem meteen’, vertelt
hij. ‘Het is een beetje verslavend. Als
je draait, wil je doorgaan.’ Volgens
Heleen Slagter is het prima om ze op
school te gebruiken, maar dan in de
pauzes. ‘Dan kun je erna met frisse
aandacht weer verder.’ Voor kinderen
die zich beter willen concentreren
heeft ze andere tips: ‘Leg je telefoon
wat vaker weg. En zorg dat je goed
slaapt!’

roeduif’.

KRANT OP VRIJDAG

Sprint jij elke donderdag naar de
brievenbus voor de Kidsweek? Volgende
week moet je dat een dagje later doen!
Vanwege Hemelvaart wordt de krant
dan namelijk met de post bezorgd. Je
ontvangt hem daardoor op vrijdag 26 mei!

