
Hoi!

Ik kan bijna niet meer wachten! Vrijdag komt ein-de-lijk Castle Day seizoen 3 uit! Het 
is echt mijn favoriete game en nu komt dan het nieuwe seizoen! Ik ben echt 
benieuwd wat er nieuw is en ik ga vrijdag zeker weten meteen spelen! Het hele 
weekend lekker gamen!

Ik hoop alleen niet dat die gasten van vorige week ook weer online zijn. Tjonge wat 
gingen die tekeer, zeg! De hele tijd gebruikte ze scheldwoorden en ze waren echt 
niet aardig tegen anderen.
Als ik er dan wat van zei, kreeg ik als antwoord: “Grapje, moet kunnen toch?” Nou, ik 
vond het helemaal niet grappig! En de anderen ook niet, denk ik, ze leavden in ieder 
geval erg snel.

Toch jammer. Ik ga nu maar met vrienden afspreken om op een bepaald tijdstip in te 
loggen. Dan kunnen we tenminste samen spelen. Als er dan zo’n schreeuwlelijk 
bijkomt, rapporteren we hem gewoon. En dan blokkeren we hem.
Dan houden we het tenminste gezellig. 
Wel even opletten dat we de tijd in de gaten houden. Vorige week waren we ook 
samen aan het spelen en toen was het ineens hartstikke laat! Helemaal de tijd 
vergeten. We waren zo lekker bezig. Misschien moeten we voor we beginnen even 
duidelijk afspreken tot hoe laat we spelen. Mijn moeder was toen ook echt heel 
boos. Ze vindt sowieso al dat we te veel gamen. Maar zelf zit ze ook heel vaak op 
haar telefoon spelletjes te doen. 

Wat maakt het nou uit hoeveel ik game? Ik bedoel, ik leer ook echt veel van die 
games. En ik speel altijd samen met anderen. Ok, ik geef toe dat ik het soms wel 
moeilijk vind om te stoppen en ik heb ook al best wel wat geld uitgegeven aan mijn 
games.
Hmmm, misschien toch even goed op letten. Hoe doen jullie dat?

Groetjes,
Melle.

Game on / Game over?



Hoi,

Deze week begint de Kinderboekenweek en het thema is Gi-Ga-Groen. Supertof! Het 
draait dit jaar allemaal om verhalen uit de natuur en over dieren. Hoe leuk is dat?
Ik ben echt gek op dieren! Ik heb zelf ook 2 katten en een vijver vol met vissen. En in 
onze tuin woont een egel, zien we soms een eekhoorntje en vliegen heel veel vogels 
en insecten. Vooral vlinders en libellen. Het zijn er honderden, volgens mij. Hoeveel 
het er precies zijn weet ik natuurlijk niet. Ik heb wel eens gehoord over een 
vogelteldag. Daar zouden we thuis goed aan mee kunnen doen. Maar hoe werkt dat 
dan? Moet ik dan de hele dag in de tuin zitten met mijn verrekijker en een potloodje 
om te turven? En hoe weet ik dan of ik niet twee keer dezelfde vogel tel? Ik ken 
trouwens niet eens alle vogelsoorten.

Laatst zag ik online ook iets over een spinnentelling. Nou, daar ga ik dus echt nooit 
aan meedoen! Doodeng. Zeker nu ik al die verhalen lees over de valse wolfspin die 
ineens in Nederland is opgedoken. 
Toch zijn er blijkbaar mensen die dat doen en die gebruiken dan AI. Maar ik heb echt 
geen idee hoe dat dan in zijn werk gaat. Daar ben ik dan wel benieuwd naar.

Ik houd het zelf voorlopig maar bij een goed verhaal over dieren. Vroeger was “De 
kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft” echt mijn favoriet! Vooral 
als mijn vader het voorlas. Die kon heel leuk de stemmetjes en poep-geluiden 
nadoen! Lachen!
Nu ben ik aan het lezen in “Twitch en de vlucht van de ijsvogel”. Een superspannend 
boek over Twitch (nee, niet de app…gewoon, zo heet die jongen) en met lekker veel 
dieren! 

Wat is jouw favoriete dierenverhaal?

Groetjes,
Melle.

En dat is één...



 Hoi!

 Nou, mijn boek is uit, hoor! Ik vond het zo'n spannend verhaal, dat ik bijna niet kon 
stoppen met lezen. Ik houd niet echt van lezen, maar dit boek was echt leuk. 

 En bovendien zegt de juf steeds dat het belangrijk is om goed te kunnen lezen. Ze 
vertelde laatst in de klas dat er in Nederland 2,5 miljoen mensen zijn die moeite 
hebben met lezen en schrijven. En dan gaat het natuurlijk niet over baby’s en zo. 
Maar gewoon volwassen mensen! Daar schrok ik wel een beetje van. Want dan is 
het, denk ik, ook wel lastig om bijvoorbeeld werk te vinden of het nieuws te volgen.
Ze vertelde ook dat je van lezen slimmer wordt en zelfs gelukkiger. Maar dat vraag ik 
me af, hoor. Vroeger vond Ik lezen ook echt leuk, maar ik houd nu toch meer van 
gamen. En van mijn telefoon. 
Ik merk ook wel dat ik daardoor minder ben gaan lezen. En voor mijn vrienden geldt 
eigenlijk wel hetzelfde. 
Ik lees op school wel boeken, maar thuis veel minder. Vroeger lazen mijn ouders me 
elke avond voor het slapen gaan nog een verhaaltje voor. Van de Kleine Mol of de 
verhalen van Jip en Janneke. Dat vond ik altijd supertof!
Mijn vader en moeder lazen toen zelf ook nog veel meer. Maar die zie ik nu maar 
weinig meer met een boek. Altijd maar Candy Crush of Facebook op die telefoon aan 
het kijken.
Mijn vader leest wel altijd nog even voordat hij gaat slapen. Hij zegt ook dat het hem 
helpt om in slaap te vallen.

 Ik denk dat ik de komende tijd maar weer eens lekker ga lezen. Dat boek over Twitch 
smaakte naar meer. Heb jij nog een goede tip vorm me? Wat is jouw favoriete boek?

 Groetjes,
Melle.

Wie dit leest, is gek!?



Hoi allemaal,

deze week had ik een beetje ruzie met mijn ouders. Ze vinden dat ik teveel met mijn 
telefoon bezig ben. Het kwam zo.
‘s Avonds na het eten gaan mijn vader en moeder in de woonkamer televisie kijken. 
Ik ga dan vaak naar mijn kamer en kijk video’s op mijn telefoon of tablet. Of ik zit te 
gamen met mijn vrienden. 
Nu willen mijn ouders dat ik vaker beneden blijf om samen met hen op de bank te 
hangen. Ze willen meer “persoonlijk contact”.
Ik snap niet waarom, want ze zitten zelf de hele tijd op hun telefoon te koekeloeren, 
terwijl de tv ook aanstaat! En dan zeggen ze wat van mij!
Nou, daar kwam dus een beetje ruzie van. Zij vinden dat ik teveel met mijn telefoon 
en andere apparaten bezig ben en dat ik verslaafd ben! Dat ik socialbeestjes of 
zoiets heb.

Ik vind zelf ook wel dat ik soms te veel met mijn telefoon bezig bent. Voor sommige 
apps heb ik zelf ook al een tijdslimiet ingesteld. Dan kan ik niet langer dan een uur 
met die app bezig zijn. Anders blijf ik bezig!
Maar of ik nu naar video’s kijk op internet of met mijn ouders naar de televisie kijk, 
wat maakt dat nou voor verschil?
Nu willen ze afspraken met me gaan maken. Dat vind ik op zich prima, als ik maar 
mee mag beslissen en ze ook naar mij luisteren. Ik ben wel benieuwd: welke 
afspraken heb jij thuis over je telefoon? 

Groetjes,
Melle.
 
(Oh ja, als je op Insta zit, kun je mij antwoorden op mijn account MelleMedia.)

Socialbeestjes???



Hoi,

mag ik jullie eens iets vragen? Ik heb soms last van mijn telefoon. Nou ja, niet van 
mijn telefoon zelf, maar van al die berichtjes die ik de hele dag krijg. Mijn vader liep 
er deze week ook over te klagen. Hij krijgt voor zijn werk heel veel mails en zit in 
verschillende app-groepen die met werk te maken hebben. In die app-groepen 
komen ook wel eens berichten, terwijl het al 10 uur ‘s avonds is of zondagochtend. 
Hij wil dan helemaal niet gestoord worden voor werkdingen, maar hij vindt het ook 
erg moeilijk om het te negeren..

En ik heb dan ook wel een beetje. Ik heb soms helemaal geen zin om meteen te 
reageren. Maar met appjes verwachten mensen dat wel. Als je niet binnen een paar 
minuten reageert, vragen ze gelijk of ik boos ben of zo.
Maar met bijvoorbeeld mijn vriendinnen-appgroep kan dat niet. Gelukkig hebben wij 
goede afspraken gemaakt over onze appgroep. Wij hebben bijvoorbeeld 
afgesproken om niet meer na tien uur ‘s avonds te appen.
In andere groepen is dat niet zo. Dan zitten sommigen de hele avond te spammen. 
Of ze sturen midden in de nacht nog berichtjes. Ik vind dat echt niet ok, hoor. Wat 
moet ik daar nu aan doen? 
Ik wil gewoon niet altijd bereikbaar zijn, maar ik ben ook wel weer bang dat ik 
misschien iets mis of er straks niet meer bij hoor. Of alleen nog maar met mijn 
telefoon bezig ben.

Heb jij hier zelf ook wel eens last van? En heb je nog goede tips voor me? Laat het 
me alsjeblieft even weten! Ik heb een speciale site aangemaakt om jullie tips te 
verzamelen, maar je mag het ook op mijn insta delen.

Groetjes,
Melle.

Fomo of JOMO???



Hoi,

deze week is het de week van de Mediawijsheid heb ik gehoord. Op school hebben 
we het daar al over gehad. Het thema is like en cancel. Over dat je zelf ook iets kunt 
doen als je ziet dat er iets vervelends gebeurt online. Dat je zelf kunt ingrijpen. Ik 
moest toen eigenlijk meteen aan de Erecode denken, die we een tijdje geleden 
geleerd hebben. Weet je het nog? Negeren, blokkeren, rapporteren, verwijderen en 
reageren/confronteren? Dat is wat je kunt doen als je zelf iets ziet of krijgt dat je niet 
oké vindt. Maar nu gaat het er ook over dat je ook iets kan doen als je ziet dat het 
een ander overkomt. 

Zoals een vriendin van mij laatst deed in de groepsapp van onze klas. Er werd door 
iemand een vervelende opmerking gemaakt over een klasgenoot en mijn vriendin 
kwam meteen voor diegene op. Zo knap vind ik dat! En heel goed. Want het is 
gewoon echt niet oké dat je online zo over anderen praat. In het echt natuurlijk ook 
niet. Maar het lijkt wel of het online allemaal nog wat vaker gebeurt. Het is ook 
makkelijke om achter je scherm iets over een ander te zeggen, dan wanneer diegene 
er ook echt bij is.
Op sommige platforms gebeurt dat echt superveel. Zo rot vind ik dat. Daar moet 
toch iets tegen te doen zijn? 
Kan de regering daar geen wetten voor invoeren of zo? Of er strenger op 
controleren? 

Of moet het platform dat zelf doen? Moeten die er niet voor zorgen dat hun 
platform leuk en gezellig blijft??
Als ik de baas zou zijn van mijn eigen social media platform zou ik daar echt wel voor 
zorgen! Ik zou hele duidelijke regels opstellen en iedereen die zich niet aan die 
regels houdt, moet eraf. 
Wat zouden jullie doen?

Groetjes,
Melle.

Like & Cancel



Hoi,,

Heb ik wel eens verteld dat ik echt gek ben op voetbal? Echt! Ik zit er zelf al jaren op. 
Ik heb niet echt een favoriete club, maar ik volg wel altijd het Nederlands Elftal, de 
mannen en de vrouwen! En nu begint het WK Voetbal! 
Normaal heb ik daar echt heel veel zin in, maar nu eigenlijk niet. Dat komt door een 
aantal dingen. 

Ten eerste is het november. Normaal is een WK altijd in de zomer, zijn we vrij van 
school en kunnen we dus laat opblijven en is het meestal mooi weer. Nu is het 
buiten koud en nat en moet ik gewoon naar school. Gelukkig speelt Nederland op 
gunstige tijden.

En ten tweede: ik hoor en zie allerlei negatieve berichten over Qatar. Ik heb gehoord 
dat je daar niet homoseksueel mag zijn, dat ze hebben geprobeerd om de eerste 
tegenstander om te kopen en dat de pers niet zomaar alles mag laten zien.
En nu hoorde ik ook nog het volgende. Je bent als bezoeker van Qatar blijkbaar 
verplicht om een aantal apps op je telefoon te zetten, maar dat die apps helemaal 
niet veilig zijn. Dat die apps misschien wel gebruikt worden om jou, soort van, te 
bespioneren. Dat ze zelfs zouden kunnen zien of je homoseksueel bent of niet. Dat 
gaat toch echt te ver?

Ik vind dat wel een beetje een eng idee, hoor. Ik weet natuurlijk wel dat allerlei 
bedrijven zoals Google en Facebook allerlei gegevens over me verzamelen. Maar die 
weten toch niet alles van me? Of wel? En, hoe werkt dat eigenlijk? Zijn daar dan die 
cookies voor?
Misschien is het toch wel handig om dat eens uit te zoeken. Want sommige zaken 
houd ik liever voor mezelf… Ik ga toch eens op onderzoek uit.

Groetjes,
Melle.

p.s. Ik hoop wel dat Nederland wereldkampioen wordt.

"That's another cook(ie)?!"



HHoi,

Overal, maar dan ook overal zie en hoor ik het. Al weken. Black Friday… Iedere 
reclame gaat daarover. Als ik samen met mijn ouders naar de televisie kijk, als we in 
de auto naar de radio luisteren en als ik online op mijn social media kijk. Alleen maar 
reclames, aanbiedingen en kortingen. Fijn hoor, dat alles nu net zo voor de 
feestdagen in de aanbieding is. Maar is dat wel zo? Is alles ook echt goedkoper? Ik 
heb ook wel eens gehoord dat winkels eerst alles duurder maken en dan met Black 
Friday zogenaamd een aanbieding hebben, maar dan betaal je dus gewoon de 
normale prijs… Wel slim? Maar mag dat zo maar?

Welke regels zouden er gelden voor reclames? Je mag vast niet zomaar alles zeggen. 
Je mag toch zeker niet liegen over wat je verkoopt?

Nou, ik trap er in ieder geval niet zomaar in. Ik kijk altijd heel goed wat er staat en als
ik een aanbieding zie die te mooi is om waar te zijn, onderzoek ik altijd even verder. 
Ik kijk dan bijvoorbeeld op andere websites naar de prijzen en de omschrijving.
En trouwens: wat is dat eigenlijk Black Friday? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ik 
denk dat het uit Amerika komt en nu ook hier gehouden wordt, maar dat weet ik niet 
zeker.

Nou ja, ik word in ieder geval knettergek van al die Black Friday reclames. Kunnen die 
reclamemakers nou niet iets leuks en origineels bedenken?
Gelukkig is het deze week weer voorbij. Dan is het waarschijnlijk weer tijd voor al die 
sfeervolle kerstreclames. Met gezellige taferelen voor de open haard en sneeuw en 
de Kerstman. Dat geeft me tenminste weer een lekker knus gevoel.
Wat is jouw favoriete reclame?
Groetjes,
Melle.

Black Friday



Hoi,

Tjonge, wat ben ik blij dat ik in Nederland woon, zeg! Ik bedoel, hier is het misschien 
ook niet ideaal, maar ik mag hier wel gewoon zijn wie ik ben. Als ik dat gedoe tijdens
het WK voetbal allemaal hoor, over die OneLove band en dat je in Qatar niet 
homoseksueel mag zijn, maakt me dat toch wel blij dat ik hier woon, hoor! 
Ik hoor er ook echt van alles over, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat zit. De 
ene zegt dat het belachelijk is dat ze daar zo denken en anderen zeggen weer dat 
het nu eenmaal hun cultuur of geloof is. Verschillende culturen of geloven 
respecteer ik, maar ik denk zelf toch echt anders over bepaalde dingen. En is er geen 
wereldwijde wet die racisme of seksisme verbied? Iedereen is toch gelijkwaardig?

Maar goed, aanstaande vrijdag is het weer Paarse Vrijdag (wel grappig, zo net na 
Black Friday). Een dag die juist in het teken staat van jezelf zijn en niet pesten of 
buitensluiten.
Wij gaan daar op school wel weer aan meedoen. Vorig jaar deden we dat ook, toen 
had iedereen iets paars aangetrokken en gingen we in de lessen hierover praten 
met elkaar en wat opdrachten doen. Superleuk en belangrijk, vind ik. Want jij mag 
toch zeker zijn wie je bent! Voor mij maakt het geen verschil op wie jij verliefd wordt. 
Zolang je er niemand anders kwaad mee doet, moet je lekker doen waar jij gelukkig 
van wordt! Toch?

Het is wel echt belangrijk om gewoon echt en jezelf te zijn. Alleen dan kun je ook 
online echt laten zien en merken wie jij bent. Niet dat je op internet een heel ander 
persoon laat zien of zo. Alleen maar om stoer te doen of om erbij te horen. Ik vind 
dat je respect moet hebben voor anderen, maar ook voor jezelf! Ik ben ik en dat is 
goed, zeg ik altijd maar.
Nou, daarom vind ik dus Paarse Vrijdag een belangrijke dag. Om daar eens mee 
bezig te zijn en er over te praten samen.
Doen jullie ook mee?

Groetjes,
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Paarse Vrijdag



Hoi,

Wow, Cristiano Ronaldo heeft als eerste persoon ter wereld meer dan een half 
MILJARD volgers op Instagram. Een half miljard! Dat is dus 500 miljoen, dat zijn meer 
mensen dan er in de Verenigde Staten, Rusland, Nederland en België BIJ ELKAAR 
wonen… Bizar! Ongelooflijk! Niet normaal hoeveel mensen er dus geïnteresseerd zijn 
in zijn leven. Ik snap het ook wel, want als je iemand online volgt, lijkt het altijd een 
beetje alsof je die persoon echt kent. Maar soms voel ik me weleens een beetje 
jaloers en maakt het me onzeker. Als ik dan zie wat voor interessante dingen zij 
allemaal doen dan is mijn leven maar saai, hoor…

Nu ben ik toch eigenlijk wel eens heel benieuwd hoe dat vroeger gegaan zou zijn. Ik 
bedoel, het moet toch heel interessant zijn om bijvoorbeeld Columbus te volgen op 
TikTok of Instagram. En wat zou Napoleon gedeeld hebben op zijn Twitter-pagina? Of 
Anne Frank? Wat als zij geen dagboek bij zou hebben gehouden, maar een vlog?
Dat zou ik nou eens interessant vinden om te volgen! Ik vraag me sowieso weleens af 
hoe mensen vroeger leefden zonder internet. Ik bedoel als je op vakantie ging, hoe 
wist je dan waar je heen moest zonder navigatie?

En als je buiten ging spelen, hoe wist je dan dat je naar binnen moest…zonder appje? 
En hoe sprak je dan eigenlijk af met je vrienden? 

Ik ben toch wel blij hoor dat ik wel gewoon internet heb. Ik denk ook dat ik niet meer 
zo goed zonder zou kunnen. Af en toe een dagje gaat wel, maar voor altijd??? Liever 
niet… En jij?

Groetjes,
Melle.

Oh, trouwens, ik zie net op YouTube dat er een hele serie is gemaakt met 
zogenaamde vlogs van Anne Frank. Je kunt dus echt (nou ja, echt…) de video’s van 
Anne zien! Kijk maar eens.

Naar de Zuidpool

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDwwb2V397Q6192UeDFpcNuSoK8uS1cgz


Hoi,

Joehoe!!! Bijna vakantie!!! En dan is het jaar 2022 alweer voorbij. Wat gaat dat toch 
altijd snel. Ik denk zo aan het eind van het jaar toch altijd weer even terug aan wat er 
allemaal gebeurd is. Het overlijden van Queen Elizabeth, overal omgekeerde 
Nederlandse vlaggen door de boerenprotesten en de oorlog in Oekraïne waren wat 
mij betreft wel dingen die eruit sprongen. 

Van mijn favoriete muziekapp kreeg ik al een soort van jaaroverzicht. Dat liet me zien 
welke liedjes ik het meest geluisterd heb, leuk vind ik dat. 

En ik begon na te denken hoe dat er bij mijn andere apps en media uit zou zien. Wat 
waren mijn favoriete apps dit jaar? Nou, toch met afstand TikTok, denk ik… En mijn 
favoriete game? Nog steeds Roblox? Ik weet het eigenlijk niet? Misschien toch goed 
om eens naar te kijken. Ik ga ook eens even door mijn eigen foto’s en berichten. 
Eens kijken wat mijn mooiste, leukste en grappigste post was. En misschien mijn 
accounts weer eens opschonen.

Dan kan ik meteen mijn goede voornemens maken. Ik wil wel wat minder tijd 
besteden aan TikTok. Ik zag laatst dat ik er meer dan 2 uur per dag naar had 
gekeken! Dat vind ik toch wel veel. Ik heb nu ook een maximale tijd voor TikTok 
ingesteld. Dat wil ik wel vol houden. En ik wil…

Trouwens, daar ga ik nog even rustig over nadenken. Doen jullie dat ook?
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en een heel gelukkig nieuwjaar! Tot 
volgend jaar!

Groetjes,
Melle.

2022 Media Wrapped



Hoi,

GELUKKIG NIEUWJAAR voor iedereen!!! Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne 
vakantie hebben gehad. Ik wel in ieder geval! 
 Kerst was gezellig en Oud & Nieuw ook. Lekker met de familie een leuk feestje 
gevierd.

Ik ben ook nog, samen met ons gezin, een paar dagen op vakantie geweest. Ergens 
in het noorden van het land in een mooi vakantiehuisje aan het water. 
Weet je wat ik dan altijd weer knap en eigenlijk ook een beetje gek vind? Dat ik op 
mijn telefoon en tablet meteen andere zoekresultaten en advertenties krijg… Dat 
apparaat weet dus gewoon waar ik ben. Op mijn Insta kreeg ik ook meteen andere 
reclames van bedrijven daar in de buurt. Zeker toen ik een foto gepost had met mijn 
locatie erbij. 

Toen ik het er met mijn ouders over had waar we zouden gaan eten, gaf de telefoon 
van mijn moeder eigenlijk al het antwoord… Terwijl we er alleen maar over 
gesproken hadden, kreeg mijn moeder daarna alleen nog maar reclames van 
restaurants. Siri luistert dus gewoon mee! Hoort die dan alles wat wij zeggen de hele 
dag? Blijkbaar wel. Dat vond mijn moeder wel een beetje een eng idee, dus die is 
even op onderzoek uit gegaan. Blijkt dat je dat heel makkelijk aan kunt passen… 
Gewoon bij de instellingen. Je kunt Siri dan nog wel gebruiken, maar dan moet je 
deze eerst activeren. Dan reageert Siri dus niet meer op “Hey Siri!” en luistert je 
telefoon ook niet meer de hele dag mee.

Beter! Apple hoeft toch niet te weten waar wij het steeds over hebben?! Ik ben wel 
benieuwd hoe dat zit met andere apps en zo. Zouden die ons ook de hele dag 
volgen? Ik wil daar zelf controle over hebben! Daar ga ik eens mee aan de slag. Een 
goed begin van het nieuwe jaar!

Groetjes,
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Een goed begin



Hoi,

Had ik jullie al verteld dat ik in de kerstvakantie ook nog met mijn zus naar de 
bioscoop ben geweest? Volgens mij niet. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik ben dus naar 
de film geweest. Met mijn zus. Gezellig hoor! Naar de bioscoop is wel echt een van 
mijn favoriete uitjes, zeker als het buiten slecht weer is. Lekker binnen zitten in zo’n 
lekkere bioscoopstoel met een cola en een grote zak popcorn. En dan helemaal 
opgaan in een goede film. Heerlijk! 

Deze vakantie waren we naar “Avatar: The Way of Water”. Deze week las ik ergens 
dat die film een record heeft gehaald. 

De film is de grootste film-hit van 2022! Hij heeft nu al meer dan 1,5 miljard euro 
opgeleverd. En hiermee komt Avatar ook in de Top 10 meest succesvolle films ooit! 
Oh, en trouwens…de eerste Avatar film staat in die top 10 op nummer 1!

Ik vraag me wel af hoe ze nu zo’n film maken… Ik denk niet dat die blauwe wezens op 
Pandora echt zijn. Die worden door de computer gemaakt toch? En spelen er dan 
helemaal geen acteurs in de film? Hoe werkt dat dan? Het is ook geen tekenfilm… Ik 
heb wel wat gehoord over CGI en motion capture, maar hoe dat precies zit…?

In ieder geval, ik vind het razendknap! En een superspannende film, maar tjonge wat 
duurde hij lang zeg! Meer dan 3 uur! Gelukkig hadden we genoeg popcorn!
Avatar is wel echt mijn favoriete film nu, hoor! Wat is jouw favoriet?

Groetjes,
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Avatar: geen stomme film...



Hoi,
 

Weet je wat ik niet zo heel vaak zie?
Een YouTube-video boordenvol poëzie.

Of een leuke post met een mooi gedicht 
Jammer, want zoiets tovert een lach op mijn gezicht. 

 
Maar deze week is dat misschien wel anders
Want dit is de week voor alle Nederlanders

Die houden van haiku, elfje of een limerick wellicht
Maar ook het belang van voorlezen wordt nu extra belicht

 
Want behalve poëzie, staat voorlezen nu centraal

Of het gaat over Pluk, Roodkapje of een ander goed verhaal
Is er geen kind (of groot mens) dat er niet voor is gezwicht

Voorlezen doet goed, maakt je blij en is het beste woordenschatonderricht
 

Kunnen jullie daar misschien ook iets mee doen?
Schrijf jouw tekst als Roald Dahl of als Typhoon

Het is maar net wat jou het beste ligt
De stijl is vrij, maar het onderwerp is verplicht.

 
Je schrijft over vriendschap is dat niet fijn?

En hoe het is om met vrienden on en offline samen te zijn
Dus ga aan de slag en doe je plicht

En lees het voor aan je kleine broer, zus, neef of nicht!
 

Groetjes,
Melle.

 

On of Off, we zitten op 1 lijn,
Het is fijn om vrienden te zijn.

 



Melle was een ambitieuze leerling die altijd op zoek was naar manieren om 
haar schoolwerk efficiënter te maken. Toen ze hoorde over CHATGPT, een 
grote taalmodel getraind door OpenAI, was ze onmiddellijk geïnteresseerd.

 
Ze begon CHATGPT te gebruiken voor allerlei soorten schoolwerk, van het 

schrijven van essays tot het maken van presentaties. Het model was zo slim 
dat het zelfs haar spelling- en grammaticafouten kon corrigeren. Melle was 

verbaasd hoeveel tijd ze bespaarde door CHATGPT te gebruiken.
 

Ze gebruikte ook CHATGPT voor haar onderzoeksprojecten en was in staat om 
snel en efficiënt relevante informatie te verzamelen. Dankzij CHATGPT kon ze 
haar projecten naar een hoger niveau tillen en waren haar leraren onder de 

indruk van haar werk.
 

Melle was zo enthousiast over CHATGPT dat ze besloot om het model aan haar 
klasgenoten te introduceren. Ze gaf demonstraties en deelde tips en trucs om 
het model efficiënt te gebruiken. Haar klasgenoten waren ook onder de indruk 

en begonnen het model ook te gebruiken voor hun schoolwerk.
 

Melle's prestaties verbeterden aanzienlijk dankzij CHATGPT en ze was 
dankbaar voor de hulp die het model haar had gegeven. Ze was ervan 

overtuigd dat CHATGPT een belangrijk hulpmiddel was voor elke student die 
serieus was over het verbeteren van hun academische prestaties.

 
 

OpenAI Chatbot: Goed? 
Praktisch of Tegenvaller?

 



Hoi,

Ik hoorde dat het deze week Safer Internet Day is. Volgens mij op 7 februari. 
Nu weet ik niet precies wat het betekent, maar volgens mij heeft het te maken 
met veiligheid op internet (dat betekent het natuurlijk ook gewoon…). En ik 
hoor steeds vaker dat het internet toch wel gevaarlijk kan zijn.

Zo was bij mijn opa pas zijn hele computer vergrendeld. Hij kon helemaal niets 
meer! En hij had ook een bericht ontvangen dat hij eerst moest betalen en dat 
ze dan daarna zijn computer weer vrij zouden geven. Gelukkig heeft hij het met 
de hulp van een computerexpert zonder te betalen op kunnen lossen.

Maar ik zie ook wel eens mensen dingen delen op internet (en dan vooral via 
social media) die echt niet kunnen, hoor! Video’s die in de klas zijn gemaakt om 
iemand belachelijk te maken of rare stickers. Dat kan echt niet, vind ik. Ik doe 
het zelf ook nooit en ik stuur ook zulke dingen niet door. Ik wis ze direct van 
mijn telefoon. 

Ik denk dat je online toch wel een beetje voorzichtig moet zijn. Er zijn nu 
eenmaal een hoop mensen online die misschien niet altijd het beste met 
iedereen voor hebben. Die je bankrekening leeg willen halen of net doen of ze 
jou zijn en dan gekke dingen gaan doen.

En dan zijn er natuurlijk nog al die verhalen over de veiligheid van TikTok. Dat 
ze je privacy schenden en heel veel dingen over je te weten komen en die dan 
ook weer delen met de regering van China. 

Ik zou daar nog best eens wat meer over willen weten, zodat ik me goed kan 
beschermen tegen al die online crime…. 

Groetjes,
Melle

Together for a better internet
 



Hoi,

Nou, ik heb er zin in hoor! Deze week wordt echt super, hoop ik! 
Dinsdag is het Valentijnsdag en ik heb al een mooie kaart gemaakt voor mijn 
geheime liefde! Hopelijk krijg ik er een positieve reactie op… Ik ga er ook 
gewoon mijn naam onder zetten, hoor. Dan zien we wel. Ik heb er echt mijn 
best op gedaan. En ik heb zelf ook een gedicht geschreven. Dat heb ik op de 
kaart geschreven. Het viel me trouwens echt heel erg mee om een gedicht te 
schrijven. Als je vooraf bedenkt welk rijmschema je gebruikt en een online 
rijmwoordenboek gebruikt, dan ben je zo klaar!

En dan is er natuurlijk nog HET feest van het jaar voor mij! Vrijdag begint het! Ik 
ben er weer helemaal klaar voor! 

Ik heb een nieuw pak gekocht en met mijn vriendinnen afgesproken waar we 
heen gaan. En de wagen is er ook klaar voor! Je weet toch wel waar ik het over 
heb? Carnaval natuurlijk! 

Vier dagen verkleed feestvieren. Op zondag rijden we met de 
carnavalsvereniging mee in de optocht. Vorig jaar zijn we eerste geworden! 
Wat een feest was dat toen, zeg. Hopelijk gaan we nu weer winnen. Mijn vader 
is al maanden bezig om de wagen te maken. Ze zijn in november al begonnen!

Ik heb ook weer een nieuwe playlist aangemaakt met allemaal 
carnavalsnummers. Tjonge, wat blijven sommige van die liedjes toch enorm in 
je hoofd hangen. En je kunt ze ook altijd heel snel meezingen. Dat komt 
doordat steeds hetzelfde herhaald wordt, denk ik. In ieder geval, ik heb er zin 
in!
Wat zijn jullie plannen? Vieren jullie eigenlijk wel carnaval? En wat doen jullie 
met Valentijnsdag?

Groetjes,
Melle

Prins Valentijn?



Er was eens een jonge vrouw genaamd Melle die bekend stond om haar mooie 
rode haren. Ze woonde in een klein dorpje aan de rand van een groot bos. 

Op een dag besloot Melle haar oma te bezoeken die aan de andere kant van het 
bos woonde. Haar moeder had haar gewaarschuwd om niet van het pad af te gaan 
en op te passen voor gevaarlijke dieren. Melle beloofde dat ze voorzichtig zou zijn 
en vertrok.

Toen ze halverwege het bos was, kwam er een wolf op haar pad. "Hallo daar, mooie 
dame," zei de wolf met een grijns op zijn gezicht. "Waar ga je naartoe met dat 
mooie rode haar?"

"Ik ga naar mijn oma's huis," antwoordde Melle. "En ik moet nu verder gaan, anders 
kom ik te laat."

Maar de wolf was niet van plan haar zomaar te laten gaan. Hij had al een tijdje 
honger en zag Melle als een lekker hapje. "Waarom ga je niet met me mee voor een 
wandeling?" vroeg de wolf. "Ik zal je de mooiste plekjes van het bos laten zien."

Melle wist dat ze voorzichtig moest zijn, maar ze was nieuwsgierig en wilde graag 
meer van het bos zien. Ze besloot om met de wolf mee te gaan, maar al snel begon 
ze te twijfelen. De wolf leidde haar steeds verder weg van het pad en ze begon zich 
af te vragen of ze wel goed bezig was.

Toen de wolf even niet oplette, greep Melle haar kans. Ze rende weg en bereikte 
uiteindelijk het huis van haar oma. Daar aangekomen vertelde ze haar oma wat er 
was gebeurd en samen besloten ze de politie te bellen.

De wolf werd uiteindelijk gevangen genomen en Melle en haar oma leefden nog 
lang en gelukkig. Melle had geleerd dat je altijd voorzichtig moet zijn als je alleen in 
het bos bent en dat het niet altijd verstandig is om zomaar met vreemden mee te 
gaan.

Er was eens...


