
Donatusnieuws

vakantiedoeboek 2017

Nu de vakantie voor de deur staat, komen wij met een speciale editie van Donatusnieuws: het vakantiedoeboek. 
Veel dingen om te doen, maar ook stukjes om te lezen. Heb je de cliffhanger gemist? In deze Donatusnieuws 
nog één keer het hele verhaal. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om de redactieleden die afscheid 
nemen te bedanken voor hun inzet. Vind je het leuk om in het nieuwe schooljaar met ons mee te doen? Geef je 
dan op bij Mariëlle (m.milder@xs4all.nl). Een extra ouder is ook welkom... Maar nu eerst vakantie!

Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Willem Bosma

Vakantie
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Punttekening

door ELIN PACKBIER
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Kleurplaat

door GUUSJE JANSSEN
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Recept
zomersmoothie

Dit heb je nodig
een banaan, een mango, aardbeien, melk, havermout

Zo maak je het
Doe de banaan en de mango bij elkaar en pureer het met de staafmixer. Doe 

de aardbeien, melk en havermout in een andere kom bij elkaar en pureer 
die ook. Doe nu eerst de gele smoothie in een glas en daar de roze bovenop. 

Rietje erin en slurp smakelijk!

door TESSA SMEETS
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door SIMON SONDEREN

Wat is het toppunt van hoogtevrees?
Antwoord: Niet uit een diep bord durven te eten!

Hoe wordt een zebra geboren?
Antwoord: Streepje voor streepje!

Waarom legt een kip een ei?
Antwoord: Als ze hem gooien gaan ze stuk!

Waarom vliegt een heks op een bezem?

Antwoord: Omdat een stofzuiger te zwaar is!

Hoe houdt je een oen bezig?
Antwoord: Zet hem in een ronde kamer en zeg dat 

in iedere hoek een snoepje ligt. 

In welke pan kun je geen soep koken?
Antwoord: In een dakpan
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Cliffhanger
Het hele verhaal in één keer:  Een 

mysterie op Donatushof... of toch niet?
De cliffhanger was een vervolgverhaal. In iedere editie van de schoolkrant schreef een 

leerkracht verder. In het vakantiedoeboek nog één keer de complete tekst.

‘‘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 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...’  
“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 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...” 
“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 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? 
“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? 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? 
“Een onderaardse gang lijkt me toch niet mogelijk... 
Een tijdje geleden was ik druk bezig op school met het 
versnipperen van heel vertrouwelijke papieren. Toen 
ik ze wilde weggooien moest ik heel nodig naar de wc 
en nam al die snippers mee. Die snippers zijn toen in 
die mand gevallen. Maar nu ik hoor dat er een moord 
moet zijn gepleegd!? Er is mij laatst wel iets bijzonders 
opgevallen. Ik ging naar de zolder boven het kantoortje 
om een paar kerstspullen op te ruimen, toen ik een 
deur hoorde dichtslaan. Daarna hoorde ik voetstappen 
wegsnellen... Van schrik liet ik alle kerstspullen vallen. 
Uit nieuwsgierigheid ben ik toch gaan kijken en zag 
dat er op de deur een rode handafdruk stond. Toen ik 
hem opendeed zag ik niemand meer. Zou er dan toch 
en geheime ruimte zijn op zolder...? 
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“Een geheime ruimte op zolder.. het klinkt als een titel 
van een boek. Omdat ik vaak erg vroeg op school ben, 
besloot ik een kijkje te nemen. Daar hoorde ik een 
harde klap. Het klonk alsof er iets op zolder omgevallen 
was. Ik dacht dat ik alleen was en dat er nog niemand 
in de school was. Er was niets of niemand te zien. Of 
toch wel? Rode spatten verf op de grond. Ik was te 
nieuwsgierig en besloot het spoor te volgen. Ik zag 
steeds meer rode verf. Spatten, klodders, vegen en 
daarnaast een grote emmer vol met rode verf. Maar ik 
schrok pas echt toen ik zag wat er achter de emmer 
stond...” Achter de emmer stond geen mens leek me, 
maar eigenlijk zag ik niet wat er stond. Ik hoorde alleen 
maar een hoop lawaai. Ik schrok en dook achter een 
kast. Toen ik weer tevoorschijn durfde te komen, was er 
niks meer te zien… Of toch wel? Het werd de hoogste 
tijd voor een onderzoek. De onzekerheid en de onrust 
mochten niet te groot worden. Kwam de veiligheid van 
iedereen op school nu echt in gevaar? Op zolder vond 
ik wat ik nodig had: meetapparatuur, een zaklamp en 
een vergrootglas. De zolder was ook de plek waar ik 
mijn sporenonderzoek begon. Het eerste echte spoor 
dat ik vond waren modderige afdrukken. Dat waren 
zeker geen sporen van voeten. De afdrukken hadden 
meer de vorm van kleine zwemflippers…. De rode 
vlekken ben ik ook eens wat beter gaan bekijken. 
Toen ik op mijn buik met mijn vergrootglas er vlak 
boven lag, zag ik direct dat het geen verf was. Werd 
dit dan toch een bloederig avontuur? Toen viel mijn 
oog op hele kleine pitjes. Maar die zitten toch niet 
in bloed? Ik rook ook wat... eigenlijk een beetje zoet 
en zuur tegelijkertijd... Toen begreep ik het! De rode 
vlekken waren uit elkaar gespatte bessen. Bessen? Op 
zolder? Terwijl ik daarover nadacht en het vloertje aan 
het boenen was, deed ik weer een vondst. Er zaten 
wat veertjes vastgeplakt in de bessendrap. Dat leken 
wel ganzenveren... De sporen leken in een duidelijke 
richting te gaan, maar ganzen op de zolder van 
onze school? Spinnen had ik er zeker verwacht, een 
verdwaalde muis misschien... 
Ganzen leken me echt heel vreemd. De volgende dag 
kwam ik wat vroeger op school. In mijn eentje kon ik 
alle rust het één en ander nog eens overdenken. En 
juist toen ik het plein op liep, toen hoorde ik het: het 
roepen van een gans. En ja hoor, boven op de dikke 
schoorsteen van onze school zaten een mannetjes en 
een vrouwtjesgans gezellig samen van het uitzicht te 
genieten. Nu werd het pas echt duidelijk: de juffen 
hadden de ganzen op het dak gehoord en hun voedsel 
en veertjes gevonden. Tegen de tijd dat het drukker 
werd op school als alle kinderen kwamen, dan zochten 
de ganzen een rustiger plekje. Daarom hadden we ze 
nog niet eerder gezien. Omdat niemand gedacht had 
aan deze tijdelijke bewoners werd het in onze fantasie 
allemaal behoorlijk onheilspellend. Heel begrijpelijk 
natuurlijk. Maar laat ik iedereen geruststellen. In de 

dagen nadat ik tot mijn ontdekking was gekomen 
heb ik ’s morgens vroeg de ganzen nog herhaaldelijk 
gezien. Ze hadden gewoon boven op onze school een 
heel fijn plekje gevonden om te overwinteren. Bemmel 
is voor de ganzen al zuidelijk genoeg. De laatste weken 
heb ik ze niet meer gezien. Ze zijn vertrokken naar het 
hoge noorden. Nu samen maar eens afwachten of het 
in de herfst de moeite waard blijkt hier weer terug te 
keren. De bibbers zullen we er dan in ieder geval niet 
meer van krijgen!
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Vragen aan de Linde
door TESSA SMEETS

Deze keer hebben we zes kinderen vragen gesteld. Omdat het maar zes kinderen zijn hebben we 
vier extra vragen. Het liefste schommelen ze op het strand met een stukje peperkoek en tekenen 

ze met stiften boots. Hieronder per onderwerp de resultaten.
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Top 10 vloggers
door FRÉDÉRIQUE VAN WELT & ROMY MARKESTEIN

Wie zijn de populairste vloggers op internet en hebben de meeste abonnees? Hieronder een top-
10-lijstje. Je kunt ze vinden op YouTube.

10. Gamemaster, 29 abonnees, 9. Erwin Power nl, 31 abonnees, 8. Foodgloss, 202.207 abonnees, 
7. Onnedi, 557.946 abonnees, 6. Beautycloss 557.946 abonnees, 5. DHD, 1.010.393 abonnees, 4. 
Dylan Haegens, 1.131.169 abonnees, 3. Stuk.tv, 1.449.655 abonnees, 2. Enzo Knol, 1.561.001 en 

tot slot 1. Pewdiepie, 55.777.905 abonnees.

Recept
cupcakes met een bloem

Dit heb je nodig
125 gram suiker
125 gram boter

125 gram zelfrijzend bakmeel
2 eetlepels melk

2 eieren
gele, witte en groene fondant/marsepein

Zo maak je het
Doe de suiker, boter, zelfrijzend bakmeel, melk en de eieren bij elkaar en mix 

het. Doe het deeg in de vormpjes en doe het in de oven. Terwijl het deeg in de 
oven staat, maak je van de fondant een mooie bloem. Die leg je op de cup-

cake als deze klaar is. Eet smakelijk!

door LYNN BERENDSEN
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Zomerinterview De Berk
door TESSA SMEETS & SIMON SONDEREN

Ook van de Berk weten we nu wat zij het liefst in de zomer doen! Kijk maar eens naar de scores! 
Ze gaan het liefst naar het strand, met aardbeien en peperkoek! Ze schommelen het liefst bij een 

vakantiehuisje. 



12

Op vakantie...
door IRIS VAN CAMPEN

Waar gaan de kinderen 
van de Populier heen deze 

zomer? In onderstaand 
lijstje kun je dat precies 

zien. Fijne vakantie!

Spanje: 0, Italië: 2, 
Nederland: 9, Kroatië: 4, 
Frankrijk: 3, Duitsland: 
2, Bali: 1, Oostenrijk: 1, 

Griekenland: 1.

Woordzoeker
door BRUNO SONDEREN

aap, appel, bal, bbq, bergen, blij, boot, camper, camping, cola, dj, dol, duinen, eb, eitje, fiets, 
frankrijk, geit, ijsco, ijsje, italië, lego, limo, meer, meloen, pet, pizza, pret, reis, saté, snoep, 

step, strand, strandbal, tent, trampoline, trein, uitslapen, vliegtuig, waterballon, zee, zin, zon, 
zwembad, zwembroek
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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

Tafelpuzzel door SIMON SONDEREN

Je speelt het met twee personen. Je hebt 
twee dobbelstenen nodig en elk een 
potlood of stift (verschillende kleuren). Eerst 
dobbelen allebei de spelers, we het hoogste 
gooit mag beginnen.

De eerste speler begint met twee 
dobbelstenen te gooien, bijvoorbeeld je 
gooit 6 en 2. Daar maak je een tafel van: 
6x2=12. Je zoekt de 12 in de puzzel en dan 
mag je over één lijntje jouw kleur doen. 
Daarna om de beurt spelen.

Pas als je 4 dezelfde kleurstreepjes om een 
getal heb staan, dan mag je dat vakje helemaal 
inkleuren en heb je een punt verdiend. Als 
het hele veld vol is, en wie de meeste punten 
heeft, heeft gewonnen. Een lekker lang spel, 
handig voor op de achterbank of vliegtuig 
op weg naar je vakantie. Succes!

Bedankt!
Wij willen de vertrekkende redactieleden en natuurlijk 
ook  de leerlingen die er volgend jaar weer bij willen zijn, 
bedanken voor hun inzet. Zonder jullie was er afgelopen 

schooljaar geen Donatusnieuws geweest! 


