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Donatusnieuws
SINTERKLAASSPECIAL

schoolkrant Donatushof - november 2016

We zijn begonnen!
Eén school, één schoolkrant. Op beide locaties van Donatushof verschijnt Donatusnieuws! Een nieuwe redactie, 
aangevuld met enkele bekende gezichten van vorig jaar, gaat weer aan de slag. Deze eerste keer staat in het 
teken van Sinterklaas. Maar we hebben natuurlijk veel meer leuke ideeën voor de drie edities die nog volgen. 
Heb je iets leuks en zit je niet in de redactie? Insturen mag altijd! Ook een extra ouder is welkom om de redactie 
te ondersteunen.
Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Willem Bosma

Er is een moord gepleegd 
op Donatushof. We gaan 
alle meesters en juffen 
vragen of ze iets hebben 
gehoord. Dit keer geeft 
juffrouw Tineke uitleg.

‘‘Of ik iets heb gehoord of gezien vorige 
week? Anders dan anders? Eens even 
denken hoor... hmmmmm. Er is me wel 
iets bijzonders opgevallen nu je het me zo 
vraagt. Ik zocht er eerst niets achter, maar 
nu denk ik.... Ik liep aan het einde van de 
schooldag even naar de muszolder om 
spullen te pakken voor de viering. Toen ik 
boven kwam dacht ik dat er nog iemand 
boven was! Ik schrok me een hoedje maar 
al snel zag ik dat ik me vergist had, het 
was de aankleedpop in de hoek waar alle 

Cliffhanger Mysterieus mysterie op
basisschool Donatushof...

Deel 1 verkleedspullen liggen. Ik kan het 
me nog goed herinneren, omdat ik 
er in mezelf erg om moest lachen. 
Ik pakte vervolgens de spullen die 
ik nodig had en bij het verlaten 
van de zolder zag ik bijzondere 
afdrukken op het vloerkleed. Ik 
keek nog een keer, maar zag er 
niets herkenbaars in dus heb ik er 
verder niets achter gezocht. Maar 
nu begin ik toch te twijfelen.  Deze 
vreemde afdrukken... zouden ze...’’ 

wordt vervolgd (door juf Heidi)

De cliffhanger is een opvolgverhaal. 
Frederique van Welt bedacht de 
inleiding. In iedere schoolkrant schrijft 
een van de leerkrachten het vervolg.
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door GUUSJE JANSSEN

door LYNN BERENDSEN

Woordzoeker
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Kleurplaat
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Sinterklaas-
knutsel

boek onderbouw

De tandarts
Het is fijn om sterke, gezonde 

tanden te hebben. Daarom moet 
je ze elke dag goed verzorgen. 
Poetsen kun je natuurlijk zelf, 

maar af en toe laat je je tanden 
zien aan de tandarts. Die weet er 

alles over en legt uit. Een speels en 
informatief boek op kleutermaat 

over tandverzorging.

boek middenbouw

Help! We zitten in 
het verkeerde boek

Belle en Ben doen een wedstrijdje 
zaklopen, maar dan duwt Belles 

hond ze per ongeluk van de 
pagina. Daardoor komen ze in een 

ander boek terecht. Het valt niet 
mee om hun eigen verhaal terug 

te vinden...

boek bovenbouw

Baron 1898
Gustave logeert in een herberg 
waar Jochem werkt. Op een dag 
helpt Jochem hem de Zompige 

Heide oversteken. Wanneer 
Gustave bij een grot komt, 

waarschuwen de Witte Wieven 
hem niets mee te nemen. De 

hebzuchtige Gustave steekt toch 
een klompje goud in zijn zak…

Wat heb je nodig
- 2 wc-rolletjes
- wit papier
- rood crêpepapier
- watten
- stift
- schaar

Hoe maak je het
Plak een strook wit papier op een wc-rol. Knip 
een mantel en plak die erop. Knip de bovenkant 
in, zodat de mijter erop past.
Maak van de watten een baard en twee 
wenkbrauwen en maak twee ogen met de stift. 
Plak een strook rood crêpepapier op een wc-
rol. Duw de wc-rol een beetje plat en knip een 
mijtervorm. Versier de mijter met een kruis en 
klaar.

Boekentip
Wil je nog meer leuke knutsels 
maken met wc-rolletjes, kijk 
dan in het boek Dat loopt op 
rolletjes.
(Auteur: Godeleine de Rosamel,  ISBN 

9789030363705)

door TESSA SMEETS
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Juf Saskia gaat 
naar Australië

INTERVIEW

Waarom ga je naar Australië?
Mijn vriend Dylan en ik zijn gek op reizen, andere 
mensen en culturen leren kennen. We vinden het 
leuk om Engels te spreken, houden van de natuur 
en lekker weer. Dat is allemaal in Australië te vinden. 
Nu zijn we nog jong genoeg om zoiets te doen. We 
willen later als we heel oud zijn geen spijt krijgen dat 
we het niet geprobeerd hebben.
Welke vijf dingen ga je zeker meenemen?
Uiteraard gaat Dylan met mij mee. Maar daarnaast 
neem ik zeker mijn paspoort, rugzak, telefoon, 
knuffel Teigetje en een grote zak drop mee.
Hoe lang is de reis?
De reis is heel lang, wel 25 tot 30 uur.
Voor welk dier ben je bang?
Spinnen (en er zitten heel grote en gevaarlijke 
spinnen in Australië, dus dat is niet handig).
Wat ga je het meeste missen?
Nederlandse kaas, de kinderen van de Donatushof, 
mijn familie en vrienden.
Ga je jouw huisdier meenemen?
Nee, ons lieve konijn Blitz kan helaas niet mee. De 
reis duurt te lang. Hij gaat naar een vriendin bij wie 
hij vaker heeft gelogeerd.

Welk werk ga je doen in Australië?
Ik wil gaan lesgeven via internet aan Nederlandse 
kinderen in Australië die te ver weg wonen van een 
Nederlandse school.
Waar ga je straks wonen?
Het is nog niet zeker waar we gaan wonen. We 
moeten eerst een baan vinden. Maar we willen het 
liefste in het oosten van Australië wonen.
Wijs aan waar je naar toe gaat...
Zie kaartje.

Saskia is al bijna veertien jaar juf op 
Donatushof! Sinds een paar weken weten 
we dat ze gaat vertrekken naar Australië. 
De schoolkrantredactie vond dat juf Saskia 
zeker geïnterviewd moest worden. 

door SIMON SONDEREN & FREDERIQUE VAN WELT
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SINTKNUTSELS UIT DE BERK

Rebus
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Sinterklaasmoppen

Twee zwarte pieten lopen over het dak, waarbij een van hen over 
een dakpan uitglijdt. “Wie is daar?” roept een kindje. De eerste zware 
piet reageerde met een natuurgetrouw “Miauw.” Het kindje gaat 
weer lekker slapen. Maar als de andere zwarte piet ook uitglijdt, 
wordt het kind weer wakker en roept opnieuw “Wie is daar?” “Nog 
een kat”, roept de andere zwarte piet. 

Gaat een zwarte Piet naar een van de stallen van Sinterklaas 
en vraagt aan de paardenpiet: “Kan ik een paard een tijdje 
lenen?” Zegt de paardenpiet: “Hoe lang wil je hem hebben?” 
Zegt de zwarte piet: “De langste die je hebt, want we zijn 
met vijf zwarte pieten.”

Als zwarte piet in zijn ene hand twaalf pakjes heeft 
en in de andere hand twintig. Wat heeft hij dan? Heel 
grote handen! 

Vraag: Waarom krijgt Amerigo nooit een parkeerbon? Antwoord: Hij heeft 
geen ruitenwissers om de bon achter te plakken.

Wist je dat
door ELIN PACKBIER & TESSA SMEETS

SINT EEN ONDERBROEK MET GOUDEN HARTEN HEEFT?

SINT WEL HONDERD PIETEN HEEFT?

SINTERKLAAS LIEF IS?

SINTERKLAAS VAN ROOD HOUDT

ALS JE WORTEL EET, JE BETER IN HET 
DONKER KAN ZIEN?

SINTERKLAAS EEN PAARD HEEFT?

HET PAARD VLEKJE HEET?

SINTERKLAAS EEN RODE MANTEL 
HEEFT?

door IRIS VAN CAMPEN

REDACTIE

onderweg na een overleg

op locatie Dr. Hoijingstraat

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
Illustratie voorpagina: VVV Maastricht 

Kleurplaat: Kleurplaatsinterklaas.nl


