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De redactie van Kinderinternet de 

Surfsleutel heeft weer een aantal 

mooie onderwerpen gevonden voor 

in deze uitgave van ons informatie-

boekje. Niet alleen informatie over 

wat er speelt op het internet of social 

media, maar ook weer een aantal 

leuke en leerzame onderwerpen die 

je terug kan vinden op onze eigen 

Edu-Fun website de surfsleutel.

Denk hierbij bv aan de Olympische 

spelen. Als jij dit boekje leest komen 

de zomerspelen in Rio eraan of zijn 

misschien net geweest. De redactie 

van de Surfsleutel is op dit moment 

druk bezig met het verzamelen 

van leuke actuele informatie over 

de zomerspelen in Rio die we op 

de Surfsleutel kunnen zetten. Deze 
informatie blijft hier op staan tot de 

volgende olympische spelen. De 

informatie over de geschiedenis van 
de olympische spelen kan je natuur-
lijk nu al op de Surfsleutel terug 

vinden. Handig als je iets nodig hebt 

voor je spreekbeurt!
Kijk bij Hobby/Olympische spelen

Heb je je wel eens afgevraagd waar 

de informatie op Wikikids vandaan 

komt. Rob Voorwinden heeft het voor 
je uitgezocht. Je leest er alles over in 
“Wikikids: al 10 jaar dé Wikipedia voor 

kinderen”

Natuurlijk is er ook een vervolg op de 

social media platforms. Lieten we in 

het vorige boekje Instagram zien, deze 

keer komt Facebook aan de beurt.

Ook deze keer heeft de redactie van 

de Surfsleutel ook weer een aantal 

leuke knutsels, en spelletjes uitge-

zocht op de Surfsleutel voor in deze 

uitgave. Wil je meer knutsels of spel-

letjes uitproberen kijk dan bij Hobby 

/Knutselen of Hobby/ spelletjes. Veel 

plezier ermee!

Heb je zelf een onderwerp dat past 
bij de Surfsleutel en dat je graag 
besproken zou willen zien in dit 

boekje stuur dan een mail naar 

redactie@surfsleutel.nl.

Ik wens je met dit boekje weer veel 
lees en internetplezier.

Paula Lagerwerf

plezier ermee!

Heb je zelf een onderwerp dat past
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“Kinderen hebben recht op een veilige speelplaats op internet.

Als deze er niet is, moet deze gecreëerd worden.”

Europese netwerk van Safer Internet 

Centers.

Tijdens de Safer Internet Day 2016 

(9 februari 2016) stond het thema 

‘Play your part for a better internet!’ 

centraal.

(Bron: www.saferinternetday.nl)

Als redactie van de Surfsleutel staan 

wij uiteraard volledig achter Safer 

Internet Day en zeker ook het thema 

van dit jaar ligt ons na aan het hart. 

Het verbeteren van de veiligheid 

van het internet doe je namelijk niet 

alleen, maar met zijn allen!

Een andere belangrijke ontwikke-

ling is het feit dat SLO (Nationaal 

Expertisecentrum leerplanontwikke-
ling) en Kennisnet een nieuw, meer 
gedetailleerd model van 21e eeuwse 

vaardigheden hebben gepresen-

teerd. Dit model omschrijft 11 vaar-
digheden die leerlingen in hun latere 
leven nodig hebben. En die ze zich nu 

in het onderwijs eigen moeten gaan 

maken.

Eén van die vaardigheden is 

Mediawijsheid: De verzameling 

De redactie van de Surfsleutel werkt 

al meer dan tien jaar aan een unieke 

combinatie van gereedschappen om 

kinderen te ondersteunen, helpen 

en begeleiden bij hun ontdekkings-

tocht op internet. Wij vinden het van 

belang dat kinderen zowel op school 

als thuis onbezorgd kunnen surfen 

op het internet zonder in aanraking 

te komen met bijvoorbeeld racis-

tische, pornografi sche of andere 

content waar ze niet mee geconfron-

teerd willen worden.

Gelukkig komt er steeds meer 

aandacht voor dit onderwerp en zijn 

er vele goede initiatieven om het 
veilige gebruik van internet en sociale 

media door kinderen te bevorderen. 

Wij willen er hier graag twee noemen:

De Safer Internet Day is een jaarlijks 

terugkerende dag (iedere tweede 

dinsdag van februari) waarop in 
meer dan 100 landen in de wereld 
aandacht wordt gevraagd voor veilig 

internetgebruik door jongeren.

De Safer Internet Day is een initiatief 
van de Europese Commissie (Safer 

Internet Programm, DG CONNECT) en 

wordt gecoördineerd door Insafe, het 
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competenties die je nodig hebt om 

aktief en bewust deel te kunnen 

nemen aan de mediasamenleving. 

Het gaat hierbij om zaken als “Actief 

zelf gebruiken van media op verschil-

lende apparaten en in verschillende 

media omgevingen” en het “Actief 

omgaan met media”.

(Bron: https://www.kennisnet.nl/

artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-

vaardigheden/, http://www.

mediawijzer.net/competentiemodel/ )

Het actief verbeteren 

van de veiligheid van 

kinderen op het internet 

en het vergroten van 

hun mediawijsheid (en 

die van hun ouders) is de 

basis van alle activiteiten 

van de redactie van de 

Surfsleutel. Kern hiervan 

is Kinderinternet de 
Surfsleutel, een website 
waarbinnen ruim 8000 

creatieve, ontspannende 

en educatieve webpagina’s 
zijn opgenomen die 
door onze web-redactie 

dagelijks up to date 

worden gehouden. Een 
duidelijke indeling in 
leeftijdscategorieën en 

rubrieken garandeert 

de gebruiksvriendelijkheid van de 
Surfsleutel. De Surfsleutel is kosteloos 
voor iedereen beschikbaar.

Daarnaast hebben we ook de 

Surfsleutel Browser ontwikkeld. 

Deze browser kan de normale 

internet browser vervangen en zo 

een veilige “schil” vormen waar-

binnen de Surfsleutel en andere 

Kindvriendelijke websites gebruikt 

kunnen worden. De ouders of school 

kan precies instellen welke websites 

via de Surfsleutel Browser bezocht 

kunnen worden.

Tenslotte geeft de redactie van 

de Surfsleutel in samenwerking 

met Nolin Uitgevers en 

Binnenhof Projecten ieder 

kwartaal een Surfsleutel 

brochure uit vol informatie 

en tips op het gebied van 

veilig internet en media-

wijsheid. Deze brochure 

wordt mogelijk gemaakt 

door regionale adverteer-
ders en in dezelfde regio 

verspreid op verschillende 

basisscholen. U kunt een 
aantal van deze brochure 
ook terugvinden op: 

http://www.surfsleutel.net.

Wij denken dat we met 
onze activiteiten recht 

doen aan het thema van 

Safer Internet Day 2016: 
‘Play your part for a better 

internet!’ en we hopen dat nog heel 

veel organisaties, bedrijven en instel-

lingen hetzelfde zullen doen!

Paula

Walter
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Rups

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/kleurplaten
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De Rijksuniversiteit 

Groningen start als 

eerste universiteit van 

Nederland met een 

online cursus over 

wetenschap speciaal 

voor kinderen.

De cursus is geschikt voor 

kinderen van groep 7 en 8 

van de basisschool. Zeven 

jonge wetenschappers behandelen 

elk in een les op laagdrempelige 

wijze een onderwerp dat aansluit 

op de leefwereld van kinderen, 

geïllustreerd met fi lmpjes, en met 

opdrachten om in de klas te doen. Op 
7 maart opent de inschrijving voor 

de cursus, die zeven weken duurt en 

begin april start.

Lees verder: http://bit.ly/

linkrijksuniversiteitgroningen

Bron: Groninger Internet Courant

RUG start eerste online cursus voor kinderen

Wat kinderen online kunnen leren

Kinderen van tegenwoordig 
groeien op in een digitale wereld. 
Vaak weten ze nog sneller hoe 

een smartphone werkt dan hoe ze 

moeten schrijven. Volwassenen die 
moeite hebben met digitalisering 
staan stomverbaasd te kijken als 

ze zien hoe makkelijk kinderen 

hiermee omgaan. Beschouw dit 
als een kans. Het kan juist een 

positieve ontwikkeling zijn om 

een kind online te laten spelen, 

als je maar de juiste apps hiervoor 
gebruikt.

Lezen

Kinderen kunnen heel eenvoudig het 

alfabet leren met het toetsenbord. 

Ze kunnen al gauw zoeken naar een 
bepaald fi lmpje. Apps kunnen dit 
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ondersteunen. Denk bijvoorbeeld 

aan ABC Go of Lola’s abc feest.

Rekenen

Wiskunde is vaak het minst favo-

riete vak van 

de middel-

bare scholier. 

De formules 

zijn moeilijk 

en het duurt 

lang om alle 

sommen stap 

voor stap uit te rekenen. Er zijn apps 

te downloaden die kinderen helpen 

in het leerproces. Doordat ze de 

stappen kunnen zien, leren ze sneller 

hoe wiskunde werkt. Met interactieve 

apps kunnen kinderen wiskundige 

opdrachten maken. Tafelmonsters 

of rekenpret zijn hiervoor geschikte 

apps. Kinderen kunnen tevens leren 

klokkijken met de zet-de-klok-app.

Lees verder: http:// bit.ly/

linkbothsocial

Bron: Both Social

Kinderen en coderen?
De MegaDojo laat zien waarom!

Hallo allemaal,

Gisteren vond de eerste MegaDojo 
van Nederland plaats in de 

Ziggo Dome. Maar liefst 1024 
kinderen maakten hier kennis met 
coderen en wij waren erbij met 
SuperUsers Robbo en Takwan! 
Hierbij een korte update vanuit het 
community team.

MegaDojo
Een toekomst met slimme robots 
en zelfdenkende computers staat 

voor de deur en we willen natuur-

lijk niet dat onze kinderen straks de 
aansluiting met deze nieuwe ontwik-
kelingen missen. Ziggo organiseerde 

de MegaDojo om jonge kinderen de 

kans te geven deel uit te maken van 

een nieuwe creatieve generatie, door 

ze alvast een kijkje te geven achter de 
schermen van IT.

Tijdens de MegaDojo leerden de 

kinderen, met behulp van het 

programma Scratch, spelenderwijs 
programma’s en games te maken. Het 
enthousiasme spatte er vanaf! Aan 

Neelie Kroes de eer om de MegaDojo 

af te sluiten. Ze stelde de kinderen 
de vraag of ze coderen als vak op de 
basisschool zouden willen hebben, 

hierop kreeg zij luidkeels ‘Jaaaaaaaa’ 

van alle 1024 kinderen.

Lees verder: https://bit.ly/

kinderenencoderen

Bron: ziggo
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Streaming kinderboekenplatform Booqees 
neemt Boekenwolk over

De nieuwe start-up Booqees 

neemt kinderboekenplatform 

Boekenwolk over. Booqees biedt 

vanaf de zomer onbeperkt kinder-

boeken lezen via de gelijknamige 

app aan, voor zowel thuis als op 

school. Binnenkort gaat de bèta-

versie live.

Pieter Havermans heeft de dage-

lijkse leiding over Booqees en 

vertelt dat er momenteel onder de 

radar aan het kinderboekenplat-

form wordt gewerkt. Met Booqees 

krijgen kinderen toegang tot digitale 

kinderboeken, in twee varianten. Een 

variant voor thuis, waarmee kinderen 

toegang hebben op basis van all you 

can read voor een vast bedrag per 

maand. Daarnaast zijn er licenties 

voor basisschoolklassen.

Lees verder: http://bit.ly/booqees

Bron: Boekblad

Google steunt kindernieuwsdienst
ANP en WizeNoze

Het ANP en WizeNoze gaan 
een digitale nieuwsdienst voor 

kinderen opzetten. Google heeft 
besloten dit project te steunen met 
geld uit een speciaal fonds dat het 

bedrijf heeft opgezet voor innova-

tieve mediaprojecten, het zoge-
heten Digital News Initiative.

Persbureau ANP en start-up 

WizeNoze willen met dit project 

nieuwsberichten toegankelijk maken 
voor jonge lezers. Dat doen ze 

onder andere door een selectie van 
ANP-nieuwsberichten met de inno-

vatieve technologie van WizeNoze in 

meerdere leesniveaus om te zetten. 
Kinderen van 9 tot 12 en van 13 tot 
15 jaar krijgen hierdoor nieuws te 

lezen dat is afgestemd op hun eigen 

leesniveau.

Lees verder: http://bit.ly/

kindernieuwsdienst

Bron: Emerce
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De inhoud van de Surfsleutel wordt 

voortdurend onderhouden door 

een deskundige webredactie. Ook 
de gebruikers kunnen hieraan 
een bijdrage leveren. Door middel 

van een klik op Surfi e kan direct 

een goede nieuwe link worden 

doorgegeven. Ook een link die door 

veranderingen door de eigenaar 
nu foute inhoud bevat kan via deze 
weg worden gemeld waarna de 

webredactie meteen in actie komt.
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Kinderinternet de Surfsleutel 

werkt samen met een groot aantal 

bedrijven die veel waarde hechten 

aan Sociaal Ondernemen. Vanuit die 

gedachte dragen zij de Surfsleutel 

een warm hart toe. Zij ondersteunen 

de Surfsleutel op veel verschillende 

manieren, soms in de vorm van een 

fi nanciële bijdrage als sponsor, soms 

leveren ze ons teksten aan die op de 

Surfsleutel gebruikt kan worden.

In andere gevallen stellen ze ons 

producten ter beschikking die wij 

mogen inzetten om iets leuks te 
doen voor onze gebruikers. Hierbij 
gaat het vaak om toegangskaartjes 

voor bijvoorbeeld kinderfi lms of 

attractieparken, maar ook boeken 

en andere leuke cadeautjes komen 

voorbij.

Natuurlijk hebben wij gezocht naar 

een leuke en ook eerlijke manier om 

dit alles onder onze gebruikers te 

verdelen en dit heeft er toe geleid 

dat we regelmatige leuke prijsvragen 

plaatsen op de voorpagina van de 

Surfsleutel.

Je ziet de prijsvraag in de vorm 
van een bewegend plaatje op de 
Homepage waarin de prijsvraag 

wordt aangekondigd. Als je op dit 

plaatje klikt krijg je prijsvraag te zien 
en zie je ook wat je kan winnen. De 
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prijsvraag is niet al te moeilijk te 

beantwoorden. Als je goed rond-

kijkt op de Surfsleutel vind je het 

antwoord zo. Je mag zo vaak insturen 

als je wilt om je winkansen zo groot 

mogelijk te maken. Uiteraard worden 
de gegevens die je invult bij de 
prijsvraag alleen gebruikt voor het 

toezenden van de prijzen en worden 

ze zeker niet aan derden verstrekt. 
Vraag wel altijd eerst aan je ouders of 
je mee mag doen met de prijsvraag!

Alles bij elkaar is het dus heel 
belangrijk om de voorpagina van de 
Surfsleutel in de gaten te houden 

om te zien of er een prijsvraag is 

geplaatst en dan zo snel mogelijk 
jouw antwoord in te sturen.

Zo zie je maar: de Surfsleutel is niet 

alleen de leukste” Edu-Fun” website 

van Nederland, je kunt er ook nog 

eens de leukste prijzen winnen!
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Knutselen:
kindvriendelijke knutsels op de Surfsleutel

zomer-knutsel

Zon

Wat heb je nodig?

 - lijm

 - schaar

 - rode stift

 - gele verf

 - geel en oranje papier
 - kwast

 - zwarte stift

Hoe maak je het?

 • Verf je hand 6 keer geel en duw je hand 6 keer op het oranje papier.

 • Knip je hand uit.
 • Knip een rondje uit het gele papier en teken er een gezicht op.
 • Plak de handen aan het rondje.

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/hobby/knutselen
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Al 10 jaar beant-

woordt Wikikids, de 

Nederlandse Wikipedia 

voor kinderen, vragen 

als: hoe zit een touchs-

creen in elkaar? Wat is turnen? En wie is Geert Wilders? Wikikids wordt 

maandelijks zo'n 300.000 keer geraadpleegd. Leraren en leerlingen 

maken de site een succes.

De Nederlandstalige internetencyclo-

pedie voor en door kinderen wordt 

geheel gevuld door vrijwilligers, 

zowel door jongeren als docenten. 

Net als op Wikipedia kunnen gebrui-

kers op Wikikids zelf onderwerpen 

en teksten toevoegen en bestaande 

teksten wijzigen.

De site is 10 jaar geleden opgericht 

door Gerard Dummer, docent aan de 

pabo van de Hogeschool van Utrecht. 
"Ik vond de teksten op Wikipedia te 
lastig voor kinderen, en vroeg me 

af of er geen kindervariant moest 

komen. Daarop kreeg ik veel reacties. 
Met een bestuur van vijf docenten 
zijn we aan de slag gegaan."

Team van docenten en jongeren
Wikikids is inmiddels uitgegroeid 
tot een grote site, waar 5 docenten 

en een team van 8 jongeren (van 12 

tot 16 jaar oud) veel van hun vrije 

tijd in stoppen. "We hebben een 

vaste groep jongeren die artikelen 

schrijft en de site onderhoudt", zegt 

Dummer. "De één doet dit omdat hij 

of zij het leuk vindt om te schrijven. 

De ander haalt graag fouten uit een 

tekst of vindt het bijvoorbeeld leuk 

om online samen te werken."

Een aantal van deze jongeren is 
ook 'moderator'. Deze moderators 
grijpen in als bezoekers zich niet 

aan de regels houden en in teksten 

gaan kliederen. "In het uiterste geval 
kunnen bezoekers worden geblok-
keerd", zegt Dummer. "Maar dat 

gebeurt gelukkig weinig. De commu-

nity is heel stabiel en iedereen is 
doorgaans heel serieus bezig: daar 
ben ik echt trots op."

“Wikikids is een prima manier om 

kinderen mediawijsheid bij te brengen.”
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Nieuwe bezoekers vinden op Wikikids 

uitleg over het schrijven van arti-

kelen. Voor docenten die Wikikids 

met hun klas willen gebruiken is er 

een docentenhandleiding. Verder 

bevat Wikikids een aantal aparte 

portals waarin onderwerpen over 

geschiedenis, biologie en aardrijks-
kunde zijn ondergebracht.

Niet alles op internet is waar

Wikikids is een prima manier om 

kinderen mediawijsheid bij te 
brengen, vindt Jan-Bart de Vreede 
van Kennisnet, dat Wikikids host. "Je 

ziet met eigen ogen dat iedereen 

online een tekst kan aanpassen 
en dat niet alles wat je op internet 
leest, waar hoeft te zijn. En je gaat 

nadenken over brongebruik: mag je 

zomaar teksten van anderen over-
nemen als je een artikel schrijft?"

De Vreede vindt het fantastisch dat 

een aantal leraren en leerlingen zo 

enthousiast bezig is met Wikikids. 

"Wij beheren de site, dat is het 

makkelijke deel. Het zijn de leerlingen 

en de leraren die dit tot een succes 

hebben gemaakt."

De grote vraag is natuurlijk: is dit 

succes vol te houden, en bestaat 

Wikikids over 10 jaar nog steeds? "Ik 
hoop en denk van wel", zegt initiatief-
nemer Dummer. "Hoewel ik niet durf 

te zeggen hoe Wikikids er dan precies 

uitziet. Maar net als bij Wikipedia zijn 
we nog lang niet uitgeschreven."

Bron: Kennisnet

Geschreven door: Rob Voorwinden 
(freelance journalist)
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Met Facebook 

kunnen mensen 

elkaar vinden en zo ideeën, weetjes 

en foto´s met elkaar uitwisselen. Je 

kan je aansluiten bij een groep met 

andere mensen die dezelfde inte-

resses hebben. Je kan elkaar bood-

schappen sturen, je kan er spellen 

mee spelen en nog veel meer!

Voor wie Facebook is?

Facebook is voor alle mensen boven 

de 13 jaar oud. Zelfs mensen van 

tachtig jaar en ouder zitten op 

Facebook en volgen zo alles van hun 

kinderen en kleinkinderen!

Hoe is Facebook ontstaan?

Facebook werd door Mark 

Zuckerberg in 2004 geschreven 

en gelanceerd onder de naam 

"Thefacebook". De bedoeling was 

heel simpel. Facebook betekent in het 

Nederlands letterlijk “gezichtenboek”.

Een soort van overzicht van 

gezichten en namen waardoor 

studenten elkaar gemakkelijk 

konden vinden. Alleen studenten 

van Harvard College mochten zich 

inschrijven. Al snel volgden andere 

universiteiten en de highschools 

(middelbare scholen) kregen hun 

eigen versie in 2005.
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In 2006 werd Facebook opgesteld 

voor bedrijven en daarna voor 

iedereen van dertien jaar en ouder.

Facebook begon dus heel simpel. Je 

kon een profi el aanmaken en dat was 

het. Daarna volgde een hele waslijst 

aan mogelijkheden (features) voor 

het gebruik van Facebook.

Met de jaren is Facebook steeds 

sneller gaan groeien en sinds juli 

2011 heeft Facebook wereldwijd 

750.000.000 gebruikers. Per mei 

2012 staat de teller op 1.000.000.000 

gebruikers. En het blijft groeien!

Facebook Features

Facebook geeft enorm veel mogelijk-

heden. Een aantal van deze features 

zijn:

Vriend toevoegen:

Profi elen van anderen kunnen door 

middel van "vriend toevoegen" 

worden gekoppeld aan jouw 
profi el. Zo ontstaat een netwerk van 
vrienden. Als de virtuele vriendschap 

voorbij is kun je iemand ook weer 

ontvrienden en dan is zo iemand niet 
langer lid van jouw netwerk.

Apps:

Facebook begreep al snel dat de 

applicatie open moet staan voor 

andere ontwikkelaars om zo extra 

functionaliteiten te beiden aan 

gebruikers. De meest populaire 

applicaties zijn bijvoorbeeld Mafi a 

Wars, Texas HoldEm Poker, FarmVille, 

Phrases en FrontierVille, 4 Plaatjes 1 

Woord, Draw Something en Candy 

Crush Saga.

Facebook Chat:

Gebruikers van Facebook kunnen 

met elkaar chatten. Dat kan zowel 

een op een als in groepsverband.

Facebook Profi el:

In het profi el kun je aangeven wie je 

bent en wat jou bezighoudt.

Groep:

Gebruikers kunnen in groepen tot 

300 man verenigen om zo te discussi-

eren over bepaalde zaken van geza-
menlijke interesse.

Like:
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Gebruikers kunnen alles wat ze 

tegenkomen door middel van een 

"Duim omhoog" een Like geven, een 

manier om te zetten dat je iets goed 

vindt, of mooi of interessant. Sinds 

kort zijn er meerdere knoppen, zoals 

‘Niet leuk’.

Foto en Foto Taggen:

Gebruikers kunnen foto´s uploaden. 

De personen in een foto kunnen 

worden “getagged”. Dit betekent dat 

ze een label krijgen met een verwij-

zing naar hun Facebook account.

Facebook Tijdlijn:

Op de tijdlijn bij een profi el kunnen 

gebruikers een bericht achterlaten.

Voordelen van nadelen van 

Facebook:

Facebook is een geweldige manier 

om wereldwijd contacten met jouw 
vrienden en bekenden te onder-

houden. De foto van jouw pasge-

boren baby is in 
minder dan een 
seconde bij al jouw 

vrienden of fami-

lieleden bekend. 
Wetenschappers 
hebben onderzocht 

dat de communica-

tieskills van jongeren 
niet alleen veranderd 
zijn door het gebruik 

van Facebook maar 

ook verbeterd.

Toch moet je goed opletten wat 

je schrijft. Schrijf niet op waar en 

wanneer je op vakantie bent. Schrijf 

niet over je kostbare bezittingen. 

Zorg er altijd voor dat je privacyset-

tings zodanig zijn ingesteld dat niet 

iedereen al jouw gegevens kan zien. 

Raak niet “verslaafd aan Facebook” 

en tenslotte, voeg nooit zomaar een 

vriend toe die je niet kent!

Is Facebook wel voor kinderen?

Facebook zegt zelf dat het voor 

mensen is van 13 jaar en ouder. Er zijn 

dan ook risico's. Je kunt in contact 

komen met mensen met slechte 

bedoelingen, bijvoorbeeld. Mijn Kind 

Online raadt ouders en leraren aan 

samen een account aan te maken. 

Blijf praten over welke foto's je wel en 

niet moet delen.

Bron: Tallsay.com

n jouw pasge-

t 

en
rd 

k 
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Leuke binnen en buiten spelletjes
op de Surfsleutel

Spelletje voor Binnen en Buiten

proeven
Voor kinderen tussen 5 en 15 jaar.

Aantal spelers: maakt niet uit.

Hoe lang duurt het spel: zo lang u zelf wilt.

Wat heb je nodig? - blinddoek

 - 5 verschillende dingen om te proeven

Hoe gaat het?

• Je blinddoekt één van de kinderen.

• Een ander kind geeft de geblinddoekte persoon een van de dingen om te 
proeven.

• De geblinddoekte persoon moet raden wat hij/zij te eten krijgt.

http://www.surfsleutel.nl/4-6/spelen/vrijetijd/feestje
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Ontstaan

De olympische 

spelen zijn ontstaan door de oude 

Grieken. Ze hadden vele goden. 

De belangrijkste god was Zeus en 

ieder jaar werd er een festival ter ere 

van hem gehouden in Olympia. Dit 

festival werd later de olympische 

spelen.

Op de oude olympische spelen 

werden spannende wedstrijden 

gespeeld. Het feest begon met 

een ceremonie waarbij alle atleten 

een eed moesten afl eggen dat ze 

eervol zouden strijden en de regels 

respecteren.

In die tijd waren de spelen maar 5 

dagen en die zagen er zo uit:

Dag 1: openingsceremonie en 
jongensevenement

Dag 2: karrenrace en pentatlon

Dag 3: ceremonie voor Zeus en 

hardloopwedstrijden

dag 4: boksen, worstelen en 

pankration*

Dag 5: prijsuitreiking, feesten en 

vieringen

*Een pankration is een gewelddadige 
vechtsport met haast geen spelregels.

De oude spelen hadden maar 18 

sportevenementen, de moderne 

Olympische spelen wel 400!

Atleten trainden met hun trainers in 

Olympia. De trainers hadden lange 

dunnen stok bij zich. Als de atleet iets 
fout deed kreeg hij soms een tik!

Volwassen vrouwen mochten niet 

in Olympia komen, alleen meisjes 

mochten naar de spelen kijken. Een 
getrouwde vrouw mocht zich niet in 
een publiek mengen. Als ze dat wel 

deed werd ze van een rots geduwd!

Er waren een paar hardloopwed-
strijden voor meisjes om Hera te eren. 
Zij was de godin voor meisjes en 

vrouwen.
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Het stadion

In een stadion pasten wel 45.000 

mensen! Sommige zitplaatsen waren 

van aarde gemaakt en sommige van 

steen. De stenen stoelen waren alleen 

voor de belangrijke mensen.

Prijzen en beloningen

Er waren in die tijd nog geen geld-

prijzen of mooie medailles. De 

winnaar kreeg dan een simpele 

kroon. Deze kroon werd gemaakt van 

olijvenblaadjes. Winnende atleten 

werden als helden ontvangen in 

hun woonplaats en beeldhouwers 

maakten dan standbeelden van ze. 

De moderne spelen
De laatste oude spelen werden 
gehouden in het jaar 393. Dat is 

ongeveer 1600 jaar geleden. Er is een 

periode geweest van 1500 jaar dat 
er geen olympische spelen werden 
gehouden.

In 1896 werden in Athene de 
eerste moderne Olympische 
spelen gehouden. Dit jaar worden 

de olympische spelen in Rio de 

Janeiro gehouden. Deze stad ligt in 
Zuid-Amerika. 

Op de surfsleutel 

Surfi e weet een heleboel over de 

olympische spelen en gaat hierover 

veel vertellen op de Surfsleutel. Er is 

zelfs een hele rubriek aan gewijd! Die 

kun je vinden onder Spelen- Hobby- 

Olymp. Spelen.

Hier wordt alles verteld over de 

verschillende sporten die gedaan 

worden, de Nederlandse atleten die 

deelnemen, de stad waar de spelen 

gehouden worden en andere leuke 

weetjes. Ook kun je hier de agenda 

van de olympische spelen vinden. 

Over iedere dag wordt er verteld 

wat je op tv kunt zien. Wanneer de 

olympische spelen klaar zijn verteld 

Surfi e welke Nederlandse atleten een 

medaille gewonnen hebben.

Kortom, kijk op de Surfsleutel om 

alles te leren over de Olympische 

spelen!

en 

spelen!
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Daar waar met kinderen gewerkt 

en geleefd wordt, biedt Surfsleutel 

een kindvriendelijk en verantwoord 

internet. Surfsleutel heeft internetleer- 

en speelomgevingen ontwikkeld om 

ouders, leerkrachten en andere profes-

sionele opvoeders gereedschappen 

in handen te geven om kinderen te 

ondersteunen, helpen en begeleiden 

bij hun ontdekkingsreis op internet.

Een ‘zwakke schakel’ bij het inter-

netgebruik is echter de toegepaste 

browser, bv. Microsoft Explorer, 

Mozilla Firefox of Google Chrome. 

Deze staat immers toe dat via de 

adresbalk andere sites worden 

geopend of via Ctrl-N een nieuw 

venster wordt geopend. Verder kun 

je vanuit de browser afdrukken, 
snelkoppelingen maken, afbeel-

dingen opslaan of als bureaublad 

instellen, etc. Dit zijn zaken die u 
wellicht niet wenselijk acht en die 
alleen met moeite en veel tech-

nische kennis zijn af te schermen. 

Bovendien is een standaard browser 
ook niet voor kinderen gemaakt en 
in dat opzicht dus niet altijd even 

gebruikersvriendelijk.

Om deze redenen hebben we 
een eigen browser ontwikkeld: de 
Surfsleutel Browser.

De browser heeft een eigen werkbalk, 

waarbij het niet meer mogelijk is om 

buiten de browser direct naar andere 

websites te gaan. In de Surfsleutel 

browser plaatst u eenvoudig alleen 

de websites die u wel geschikt acht 

voor gebruik door de kinderen die 

onder uw verantwoordelijkheid 

vallen.

De Surfsleutel Browser kunt u 

eenvoudig bij ons downloaden 

(11,0Mb) en op uw eigen systeem 

installeren. Een uitgebreide beschrij-

ving over de installatie en het gebruik 

van de Surfsleutel Browser kunt u 

vinden in de Surfsleutel Browser 

Handleiding.

Vraag via het aanvraagformulier uw 

licentienaam en code aan. Wij vragen 
u een bijdrage van €29,95 per jaar 
voor het gebruik van de Surfsleutel 

Browser.

Hiervoor kunt u het volgende van ons 
verwachten:

• Particulieren ontvangen één 

licentiecode voor het hele 

gezin, waarmee de Surfsleutel 
Browser op maximaal drie 
computers te gebruiken is;
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• Voor scholen en instellingen 

geldt een maximum van één 

computer per licentiecode. 
Uiteraard denken wij graag met 
u mee wanneer u de Surfsleutel 

Browser in grotere aantallen 

wilt gebruiken. Neem dan even 
contact met ons op via het 
contactformulier;

• Ondersteuning in geval van 
problemen met het gebruik of 
de installatie van de Surfsleutel 

Browser door onze helpdesk. 

Hiervoor kunt u contact met 

ons opnemen via het contact-

formulier. Wij nemen dan 

uiterlijk binnen 2 werkdagen 
contact met u op;

• Regelmatig automatische 

updates van de Surfsleutel 

Browser.

Het aanvraagformulier en de 

download voor de Surfsleutel 

Browser vindt u op:
http://www.surfsleutel.net/
producten/surfsleutel-browser/
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“Kinderen hebben recht op een veilige en kindvriendelijke

speel- en leerplaats op Internet.”

gebruiksmogelijkheden. Zo benutten 

veel kinderen de Surfsleutel bij 

weekprojecten, groepsopdrachten en 

spreekbeurten.

De Surfsleutel wil in de toekomst 

groeien in educatief karakter en 

content, zonder het uitnodigende 

speelse en kindvriendelijke karakter 

te verliezen. Steeds minder door-

linken naar websites van derden, 

maar “eigen content” brengen.

De Surfsleutel is kosteloos en voor 

iedereen vrij toegankelijk en dat 
willen we zo houden.

Maar daar hebben we u bij nodig!
Steun kinderinternet de Surfsleutel 
door het doen van een donatie!

U kunt uw donatie storten op 
NL25RABO0155404857  T.n.v.: 
Kinderinternet de Surfsleutel

Onder vermelding van Donatie of Ik 
steun kinderinternet de Surfsleutel.

Heel hartelijk bedankt.

Het is belangrijk dat er voor alle 

kinderen in het primair onderwijs 

en speciaal onderwijs een zo veilig 

mogelijke, kindvriendelijke speelom-

geving op internet is. Deze internet 

omgeving moet volgens ons voor 

iedereen kosteloos en vrij toeganke-

lijk zijn.

Daarom hebben wij Kinderinternet 

de Surfsleutel ontwikkeld, een 

website waarbinnen ruim 8000 crea-

tieve, ontspannende en educatieve 

webpagina’s zijn opgenomen die 

door onze webredactie op dagelijkse 

basis up to date worden gehouden.

Kinderinternet de Surfsleutel is een 

website vol links en games, vrij van 

discriminatie, racisme, porno, over-
trokken geweld en veel frontale 
reclame. Vanzelfsprekend passend 

binnen de online belevingswereld 

van kinderen en gebruiksvriendelijk 
van opzet.

De lay-out van de Surfsleutel is uiter-

mate uitnodigend voor kinderen. De 

content zorgt een verscheidenheid in 
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www.mediawijzer.net is hét online loket voor iedereen die (professioneel) 

te maken heeft met of meer wil weten over mediawijsheid. Mediawijzer.net is 

opgezet door het Mediawijsheid Expertisecentrum, op initiatief van de ministe-

ries van OCW en Jeugd en Gezin. In de dossiers vindt u de informatie overzich-

telijk op thema gerangschikt.

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn 

overal en hun maatschappelijke impact is groot. Op deze site vindt u allerlei 

informatie op het gebied van mediawijsheid; het vinden en begrijpen en 

maken van media in een door media gedomineerde samenleving

Postadres: Bezoekadres:

Mediawijzer.net Paletsingel 32

Postbus 778 2718 NT Zoetermeer

2700 AT Zoetermeer

www.keii.nl KEii zet zich in om samen met professionals uit het onderwijs te 
bouwen aan kwalitatief goed onderwijs. Samenwerken, maatwerk en resultaat-

gerichte aanpak zijn kenmerkend in onze werkwijze. 

KEii is erin gespecialiseerd om van onderwijs en 
ICT een uitstekende combinatie te maken. Kennis, 
vaardigheden en visieontwikkeling blijken niet altijd 

toereikend om de beschikbare technologie zo eff ectief 

mogelijk in te kunnen zetten. We ondersteunen hierbij 
graag om zo de leerlingen betrokken te houden bij het 
onderwijs. André Slegers en Michelle Clement

Heuvel 16A

5563AP Westerhoven
06 22313330 - 06 22223659
info@keii.nl

,

ef 

ij
et 
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Kinderinternet de Surfsleutel

Watermolen 22

4761 GS Zevenbergen

Bezoekadres:

Watermolen 22

4761 GS Zevenbergen

T: 0168-329051

(op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur)

E: info@surfsleutel.nl

W: www.surfsleutel.net

De redactie van de Surfsleutel is te bereiken via:

E: redactie@surfsleutel.nl

Uitgever:

Binnenhof Projecten B.V.

www.nolin-binnenhofprojecten.nl

De uitgever en De Surfsleutel zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets 

uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de 

uitgever en/of De Surfsleutel.
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