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Donatusnieuws
KERSTEDITIE

schoolkrant Donatushof - december 2016

Nu eerst vakantie
Zo vlak na de eerste schoolkrant alweer de tweede editie. De redactie is er druk mee geweest. En verschillende 
juffen proberen, zo vlak voor de vakantie, het Donatushof-mysterie te ontrafelen. Maar of dat lukt? Naast de 
cliffhangers staat er natuurlijk nog veel meer in de krant. Onder andere een strip, een interview, drie kerstfilmtips 
en een lekker kerstrecept. Wij wensen jullie veel leesplezier en tot in 2017!

Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Willem Bosma

Juf Tineke vond vorige 
keer vreemde afdrukken 
op zolder van de school.  
Nu heeft Juf Heidi een 
logische verklaring... of 
is er toch meer aan de 
hand?

“Nee, juffrouw Tineke, die afdrukken 
betekenen niets. Vorige week hebben 
wij, met alle juffen en meesters de zolder 
opgeruimd. De voetafdrukken waren van 
ons. We hebben heel veel uitgezocht en 
dingen die we niet meer nodig hebben, 
zijn weg gedaan. Daar kwamen de 
afdrukken vandaan. Ik heb geen vreemde 
dingen gezien op school. Ik was alleen 
laatst heel laat nog alleen op school. 
Iedereen was al naar huis. Ik was nog 
heel hard aan het werk in de klas en zat 
achter de computer. Ik had lekker een 
muziekje aangezet om me niet zo alleen 

Cliffhanger Basisschool Donatushof nog
steeds in ban van mysterie...

Deel 2 te voelen. Toen opeens, heel 
gek... ik hoorde door de muziek 
heen geluiden. Het leek wel of 
er gegild werd. Ik zette gelijk het 
geluid uit. Ik hoorde niets meer. 
Ik zette het geluid weer aan en 
probeerde me te concentreren. Ik 
was net weer tien minuten bezig 
en toen hoorde ik weer gegil en 
ik hoorde voetstappen. Het kwam 
van het zoldertje naast de Iep. Ik 
ben naar boven gegaan om te 
kijken en wat ik daar zag, ik was 
duidelijk niet alleen op school...”  

vervolg verderop in deze krant

De cliffhanger is een opvolgverhaal. 
Leerling Frederique van Welt bedacht de 
inleiding. In iedere schoolkrant schrijft 
een van de leerkrachten het vervolg.
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Wist je dat...

• Oud en nieuw in Australië tien uur eerder is dan 
bij ons in Nederland.

• Oud en nieuw wordt in Duitsland Silvester 
genoemd.  

• Er op 1 januari veel nieuwjaarsduiken zijn. 
Zwemmen in ijskoud water, brrrrr…

• Dat de Eiffeltoren met oud en nieuw verlicht 
wordt met 20.000 lampjes.

• Er worden ongeveer acht oliebollen per 
persoon gegeten rond oud en nieuw.

• In België worden oliebollen ook wel 
smoutbollen genoemd.

• In Spanje is het de gewoonte is om op iedere 
klokslag om twaalf uur een druif te eten, dit 
om een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar te 
krijgen.

door   SIMON SONDEREN

LEKKER RECEPT

Zo maak je het klaar

Stap 1
Vraag je ouders om de eiwitten te scheiden van de 
eierdooiers. Klopt de eiwitten bijna stijf. Voeg de 
suiker, de vanillesuiker en het zout toe en klopt het 
eiwit helemaal stijf tot er pieken ontstaan.

Stap 2
Vraag je ouders om de over voor te verwarmen op 
100 graden. Schep het eiwit in een spuitzak met een 
kartelmond. Bekleed een bakplaat met bakpapier 
en spuit hier dikke toeven eiwitschuim op. Strooi 
het musketzaad over de eiwitschuimpjes. Bak ze 
twee tot drie uur in de over tot ze helemaal droog 
zijn. Haal de schuimpjes van de bakplaat en laat ze 
helemaal afkoelen.

door   GUUSJE JANSEN
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Kleurplaat
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film onderbouw

Mickey’s mooiste 
kerst

De kerstman, Mickey Mouse en al 
zijn Disney-vriendjes schitteren 
in een originele film over hoe 

belangrijk het is om je hart 
open te stellen voor de echte 

kerstgedachte. Kijk hoe koppige 
Donald wanhopige pogingen doet 
om vooral niet van de kerstdagen 

te genieten. lach vervolgens 
mee met Mickey en Pluto als ze 

een belangrijke les leren over de 
kracht van vriendschap. 

film bovenbouw

Home Alone 
(1, 2, 3 & 4)

Het zal je maar gebeuren! Je 
ouders gaan op vakantie en ze 

laten jou achter in dat grote huis! 
Als er dan ook nog inbrekers het 

op dat huis hebben voorzien, heb 
je de poppen aan het dansen. 
Maar onze kleine held Kevin 

weet wel raad met deze boeven. 
De twee inbrekers hebben 

geen verweer tegen de slimme 
valstrikken die Kevin voor ze klaar 

heeft staan. 

film middenbouw

The Polar
Express

Kom op, slaapkop, klim uit je 
warme bed en zet je schrap 

voor de rit van je leven! Want 
dit wordt een kerstavond om 

nooit te vergeten... Je zult op- en 
neerroetsjen over hoge bergen, 

rijden en glijden langs uitgestrekte 
ijsvelden en overheerlijke 

warme chocolademelk drinken, 
geserveerd door knotsgekke, 
zingende obers! Welkom aan 
boord van The Polar Express!

Op de voorpagina kon 
je lezen dat juf Heidi 
iemand hoorde gillen 
toen ze heel laat nog 
alleen op school was. Juf  
Anita vertelt verder...

“Ik kan je geruststellen, juf Heidi. Dat was 
vast weer een Zwarte Piet die op de loer 
lag. Hij wilde horen wat wij allemaal doen 
op school. Wie van de juffen is nog laat op 
school en verdient een extra lekkernij in 
haar schoen? Maar ik snap jullie zorg. Er 
gebeuren de laatste tijd inderdaad rare 
dingen op school. Ik liep eens door de 
aula en telkens als ik over het logo (de 
kring op de vloer) ging, hoorde ik een rare 
piep. Ik heb juf Marjonel ook gevraagd om 
eens te komen luisteren. En samen zijn we 
op onderzoek gegaan. We dachten eerst 

Cliffhanger Juf Anita ontdekt iets in 
aula Donatushof

Deel 3 aan de geluidswagen, stond die 
misschien nog aan? Nee, de rare 
piep was ook nog te horen toen 
we alles uitgezet hadden. En het 
rare was... We hoorden de piep 
alleen op één plekje in de aula, bij 
het logo. Worden we misschien 
afgeluisterd? Of zit er misschien 
toch een verborgen ruimte 
onder de aula? Woont daar een 
muizenfamilie? Wat is er aan de 
hand?

vervolg verderop in deze krant

door   LYNN BERENDSEN
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Rendierschuimpjes
NOG EEN RECEPT

door   LYNN BERENDSEN

Dit heb je nodig
jodenkoeken
decoratiestiften
rode m&m’s
glazuur (poedersuiker en een beetje water)

Zo maak je het klaar

Stap 1: je pakt de jodenkoek, het glazuur en een 
m&m.
Stap 2: spuit een rondje met de glazuur en leg de 
m&m erop (iets onder het midden).
Stap 3: je doet met de decoratiestiften twee puntjes 
boven de rode m&m (het mooiste is bruin of zwart).
Stap 4: maak twee geweien iets boven de ogen en 
dan smullen maar!

Mandala
door   ROMY MARKESTEIN
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Punttekening door   TESSA SMEETS
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Punttekening door   SIMON SONDEREN
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KERSTKNUTSELS UIT FLUITENKRUID

Kerstmopjes

foto’s   ELIN PACKBIER

Hoe noem je een rendier met oorwarmers?Alles wat 
je wilt, hij hoort je toch niet!

Wat eet de kerstman op zijn brood? 
Sneeuwvlokken.

Hoe komt het dat de kerstman nooit vooruit gaat?
Hij roept altijd: ”Ho, ho, ho!”

De Kerstman loopt een postkantoor binnen en 
vraagt om een postzegel van 78 eurocent. “O ja,” 
zegt hij tegen de verkoper, “wilt u het prijsje er af 

halen? Het is namelijk een kadootje.”

door   TESSA SMEETS

Strip Er zijn kerstbomen geschilderd door 
Esméé, Rajen, Twan en Amy. Er zijn ook 
nog kerststerren geschilderd en versier 
door Twan Rajen en Tijn. Ze hebben 
kerststerren gemaakt van strijkkralen 
door Jann en Rajen. Er is kerstversiering 
voor in de boom gemaakt met nagellak. 
En de kerstboom stond al klaar om 
versierd te worden!
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Strip

Natascha van Delft
INTERVIEW

door   IRIS VAN CAMPEN & ROMY MARKESTEIN

Wat is je lievelingskleur? Groen. Wat 
is je lievelingseten voor Kerst? Groot 
bord met veel verschillende toetjes erop. 
Wat is je lievelingseten? Italiaans eten. 
Wat is je wens voor Kerst? Een ticket 
naar Canada. Welk vak geef je het 
liefst? Wereldoriëntatie en rekenen. Wie 
is je idool? Bruce Springsteen. Wat is je 
lievelingsdier? Tijger en poes. Wat is je 
favoriete muziek? Folk pop. Doe je aan 
sport? Ja, ik wandel graag. Wat zijn je 

hobby’s en waar zou je tijd voor willen 
vrijmaken? Lezen, kamperen en bakken. 
Natascha heeft al 27 jaar verkering, 
twee kinderen, maar is niet getrouwd… 
Waar zou je willen trouwen? In Canada 
of Parijs.
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REDACTIE

Colofon
Redactie

Elin Packbier, Simon Sonderen, Tessa Smeets, 
Guusje Jansen, Lynn Berendsen, Romy 

Markestein, Frederique van Welt,
Iris van Campen, Eva van Atteveld (ontwerp 

logo ster voorpagina)

Begeleiding
Mariëlle Milder, Kim de Hoog

Vormgeving
Willem Bosma

Inleveren
Stukjes kun je in de brievenbus doen. Op 

beide locaties van Donatushof is die te 
vinden. E-mailen naar info@willembosma.nl 

mag ook. Afbeeldingen niet in het Word-
document, maar los van de tekst insturen.

Contact Donatushof
Flierenhofstraat 34, 6681 BZ Bemmel

0481-461827
Dr. Hoijngstraat 5, 6681 XL Bemmel

0481-46 46 94
donatushof@delinge.nl / www.donatushof.nl

Verantwoording
7-themes.com (wallpaper), kleurplaten-paradijs.com 

(kleurplaat), patterncooler.com (achtergrond), Pinterest (foto 
rendierkoekjes), forum.deleukstetaarten.nl (foto schuimpjes)

Het is een muizenfamilie, 
dacht juf Anita in het 
vorige stukje. Maar juf 
Wilma vindt iets in het 
toilet. Papiersnippers... 
Zou dat een aanwijzing 
zijn en van wat?

“Nou nee, Juf Anita... Een verborgen ruimte 
onder de aula kan niet. Daar heb ik geen 
luik of iets dergelijks kunnen ontdekken, 
zelfs niet toen ik op mijn buik onder het 
podium lag om mijn weggerolde euro 
op te rapen.  Wel zag ik daar veel stof en 
ook een hoekje van het zeil los zitten. 
Ik dacht even dat daar inderdaad een 
muizenhol zat, maar ik kon het zeil niet 
verder trekken en ook geen vinger in een 
holletje duwen, dus een muizenhol lijkt 
me ook niet. Maar wacht eens even... Ik 
heb  op het toilet van de juffen in de mand 
met toiletrollen allemaal snippers papier 
zien liggen. Zouden die van muizen zijn? 

Cliffhanger In papiersnippers ziet juf 
Wilma een aanwijzing...

Deel 4 Nee... muizen op een wc... dat lijkt 
met niet voor de hand liggend. Ik 
dacht toen nog even: hè verdorie, 
welke juf of misschien wel 
meester trekt nou snippertjes van 
de rol af en gooit die in de mand 
met rollen?  Zou het dan toch... Ik 
heb niet onder de mand gekeken, 
maar zouden die snippertjes een 
gat onder de mand verbergen? Ik 
begin nu toch te denken dat het 
misschien een aanwijzing was. 
Een onderaardse gang?

wordt vervolg in de volgende schoolkrant


