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schoolkrant Donatushof - oktober 2017

Schoolkrant
Ook dit schooljaar maken we weer vier schoolkranten en aan het eind een vakantiedoeboek. In de redactie 
zitten drie leerlingen die voor de tweede keer meedoen en zes nieuwe kinderen schudden met hun frisse ideeën 
de boel wat op. Nieuw is dat de klas er wat meer bij betrokken wordt. De schoolkrant is immers een krant voor 
alle kinderen op Donatushof. En ook een beetje voor juffen en meesters. Wilt u als ouder meedoen? Laat van u 
horen! 
Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Willem Bosma

Hoeveel stripboeken hebben jullie in 
de winkel? Meer dan 10.000! Wat is uw 
lievelingsstripboek? Eigenlijk heb ik wel 
honderd favoriete strips. Maar de leukste is van 
Jacques Tardi, die de boeken van Léo Malet 
‘verstript’. Het is  een soort detectivestrip. 
Wat vinden kinderen die op de basisschool 
zitten de leukste strips? We verkopen heel 
veel strips aan volwassenen, kinderen kopen 
meestal Donald Duck, Suske en Wiske en 
Asterix & Obelix.

Leerling Simon Sonderen bezoekt strip-
winkel De Noorman in Arnhem

Leerling en redactielid 
Simon Sonderen is 

op bezoek geweest 
bij stripwinkel De 

Noorman in Arnhem. 
Hij stelde Peter, die 

daar werkt,een aantal 
vragen.

voorbeeld van detectivestrip
Jacques Tardi

De Noorman, Koningstraat 43a, Arnhem. Internet: www.
denoormanstrips.nl

VEEL PLEZIER
MET DEZE

STRIPEDITIE!

Donatus nieuws
Maak jij een

nieuw logo voor de 
schoolkrant?

Meer info op
bladzijde 14
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Minirecept: verstripte boterham

Wat heb je nodig?
boterham, kruidenkaas, paprika, tomaatjes, komkommer

Hoe maak je het?
Smeer de kruidenkaas op de boterham, snij twee plakjes komkommer af en leg 
ze op de boterham als ogen. Pak een tomaatje, snij hem doormidden en leg een 

helft als neus op de boterham. Snij de onderkant van de paprika af, dan nog 
een plak, die is nu mooi rond. Deze doormidden snijden en je hebt je mond. 

Klaar is je berelekkere boterham!

Ik ben Lynn Berendsen en ik ga 
naar de school Jan Ligthart. Het 
is daar superleuk! Er zijn wel wat 
veranderingen:
- Het verre fietsen, ik moet 40-45 
minuten fietsen (ligt er wel aan 
naar welke school je gaat)
- Kluisjes en dat is fijn voor al je 
boeken (die zijn best wel zwaar)
- Ineens ben je de jongste in plaats 
van de oudste
- Je doet geen verstoppertje meer 
in de pauzes, maar je hangt wat 
en eet/drinkt (voetballen gebeurt 
nog wel)
- Het taalgebruik: je zegt u in 
plaats van je en je zegt mevrouw/
meneer in plaats juf/meester
- Huiswerk: de meeste kinderen 

weten al dat je huiswerk krijgt op 
de middelbare school, best wel 
veel. Tip: Bepaal een vaste tijd dat 
je je huiswerk maakt!
- En je moet de hele tijd van klas 
wisselen, dus ook van docent.
Ik hoop dat jullie iets aan de tips 
hebben en alvast veel plezier op 
de middelbare school!

Ik ben Imke Denkers, ik zat bij 
jullie op school. Nu zit ik op een 
middelbare school, het OBC 
Bemmel. Ik doe havo sportklas en 
dat betekent dat je meer sport dan 
de normale klassen. De eerste dag 
op school was wel spannend, want 
er zijn dan kinderen die groter zijn 
dan jij, maar na een tijdje weet je 

dat ze je niks aandoen. Ik vind het 
tot nu toe superleuk!

Tips
1. Wees niet bang voor de grote 
kinderen, ze doen je niks, maar 
zoek geen ruzie met ze op. 
2. Let goed op in de les want 
anders kun je eruit gestuurd 
worden en krijg je straf.
3. Vergeet je boeken en 
schriften niet, want dan krijg je 
een aantekening. Als je 3 of 4 
aantekeningen hebt,moet je een 
uur nablijven. 
4. Kom niet te laat in de les, want 
dan krijg je een aantekening.

leerlingen in de brugklas

Hoe gaat het
met Lynn en Imke?

TESSA SMEETS
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Batman!
punttekening/kleurplaat

LEVI TEUNISSEN
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Wist je dat...
Suske en Wiske in 27 talen 

uitgebracht is?

Suske en Wiske in het Engels 
drie verschillende namen 

hebben gehad? Eerst Willy 
and Wanda, daarna Bob and 

Bobbette en vanaf 1998 
Spike and Suzy.

Wist je dat: Wiske in 2001 
een nieuwe, sexy look 

kreeg? Een blote navel en 
een paardenstaart. Na een 
korte rel besliste tekenaar 
Paul Geerts, de opvolger 

van Willy Vandersteen, dat 
dat niet doorging. Wiske 
kreeg opnieuw een meer 

traditionele look.

Wist je dat...
Donald Duck al meer dan 

tachtig jaar een ster is?

Hij een tweelingzus genaamd 
Dumbella heeft?

Hij geboren is op vrijdag de 
dertiende?

Hij één keer een echte Oscar 
heeft gewonnen?

Schoolles
Kwek zit in de les en zegt gromt steeds: ‘brmmm’. Op een gegeven 
moment is meester Warbol het zat en zegt hij: ‘Kwek! Wat doe je?’
Kwek antwoordt: ‘Ik doe een auto na, meester.’
Meester Warbol wordt het zat en zegt: ‘Oké Kwek, je mag er nu wel 
weer mee stoppen’, maar Kwek blijft het geluid maken. Meester 
Warbol: ‘Kwek! Ga maar op de gang!’ Kwek loopt richting de gang 
maar stopt opeens. ‘Sorry meester, de benzine is op!’

Worteltjestaart
Kwek gaat naar de bakker. Hij vraagt aan de bakker: “heeft u worteltjes 
taart?” “Nee, sorry,” antwoordt de bakker, “maar ik heb wel andere lekkere 
dingen.” “Dan hoef ik niets,” zegt Kwek. Zo gaat het een paar dagen door, 
totdat de bakker denkt: het is wel een beetje zielig voor het Kwek, laat 
ik maar een worteltjestaart bakken. Als het Kwek de volgende dag weer 
bij de bakker komt, zegt hij: “Heeft u worteltjes taart?” “Ja!” antwoordt de 
bakker trots. Kwek begint te lachen. “Vies, hè?”

Tent
Basil Holmuis en Dawson gaan kamperen en zetten hun tentje op onder de 
sterrenhemel. Midden in de nacht wordt Dawson wakker gemaakt door 
Basil. “Wat zie je als je omhoog kijkt?” vraagt Holmuis. “Miljarden sterren,” 
antwoord Dawson. “En wat betekent dat?” vraagt Holmuis. “Nou, als er zoveel 
sterren zijn, zou dat kunnen betekenen dat er ook meer planeten zijn als de 
Aarde. En als er meer planeten zijn zoals de Aarde, is daar misschien ook wel 
leven,” zegt Dawson. Maar Basil Holmuis schud zijn hoofd. “Nee domoor, dat 
betekent dat onze tent gestolen is.”

Tandarts
Kwik komt thuis van de tandarts. ‘En Kwik,’ vraagt oom Donald, ‘Deed 
het pijn?’ ‘Denk het wel,’zegt Kwik. ‘Toen ik in de tandarts z’n vinger 
beet, sprong hij al gillend in de lucht!’

Ladder
Jantje komt met een geschrokken gezicht bij zijn moeder. “Mama, de 
ladder die in de woonkamer stond is net omgevallen!” “Ik zei toch dat 
je rustig moest spelen”, zegt moeder boos. “Wacht maar tot je vader 
dit hoort!” “Oh, die weet het al”, zegt Jantje. ”Die hangt namelijk aan de 
kroonluchter!”

Vissen
Mickey en Goofy zitten naast elkaar te vissen. Na een tijdje zegt Goofy tegen 
Mickey: “Mag ik jouw dobber lenen? Die van mij is stuk, want hij gaat steeds 
onder water.”

Tandpasta
Kwik, Kwek en Kwak vragen aan oom Donald: “Hoeveel tandpasta 
zit er in een tube?” Donald kijkt raar op en zegt: “Uh... geen idee!” 
Waarop de neefjes antwoorden: “Van de keuken tot de voordeur en 
weer terug!”

Moppen

EEFJE MONNINK

TIEME VAN OS
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Donald Duck
kleurplaat

EVELIJN VAN VERSEVELD
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Zoek de tien verschillen...

Strip

SIMON SONDEREN

GUUSJE JANSSEN
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Kleurplaat
GUUSJE JANSSEN
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Moppen
Hoe noem je een vlieg zonder vleugels? Een loop.

Wat is het verschil tussen een baby en een varken? Een baby poept in een luier en een varken luiert in de 
poep.

Drie mannen zitten op een onbewoond eiland. Ze lopen op een zonnige dag langs het strand. Plotseling 
ziet een van de mannen een lamp in het zand liggen. Hij pakt hem en wrijft erover en er komt een 
geest uit. De geest zegt: ”Ieder van jullie mag een wens doen.’’ De eerste wenst dat hij naar huis gaat en 
poef, weg is hij. De tweede man zegt: “ik ook.’’ Poef en weg is hij. De derde man zegt: “Zonder mijn twee 

vrienden ben ik eenzaam. Ik wens mijn twee makers terug.’’

ROOS, ILSE EN MAAIKE

met Lenne en Tijn uit groep 3
Voor de schoolkrant heb ik Lenne en Tijn uit groep 3 van de Rozenbottel twee vragen gesteld.

De eerste vraag was: Wat vind je leuker, rekenen of lezen? En de tweede: Wat vind je ervan om in 
groep 3 te zitten?

Lenne en Tijn vonden allebei lezen leuker. En het is leuk om in groep 3 te zitten, maar ook een beetje 
spannend.

De favoriete stripfiguur van Lenne is Mega Mindy en Tijns favoriete stripheld is Spider-Man.

superkort interview

TESSA SMEETS
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Knutselwerkjes
uit de Linde

thema: gruwelijk eng
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Knutselwerkjes
uit de Berk

LEVI TEUNISSEN
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Doolhof
MINKE DE MAN
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met leerlingen uit groep 3
Sebastiaan en Jayden uit de Jasmijn vinden lezen leuker dan rekenen. En ze vinden het heel leuk in 

groep 3. 
Simon uit de Hazelaar vindt het leuk in groep 3, maar ook een klein beetje spannend. Hij vindt lezen 

het leukst en zijn favoriet is de Youtuber Enzo Knol.

Doutzen en Noreen uit de Sering vinden rekenen minder leuk dan lezen, maar vinden het heel leuk in 
de middenbouw! Enza en Suze uit de Vlier vinden het niet spannend in groep 3 en vinden rekenen het 

leukste. Hun favoriete stripfiguur is Dagobert Duck.

superkort interview

SIMON SONDEREN & EVELIJN VAN VERSEVELD
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met Celine Peters uit groep 3

Hoe vind je het in de middenbouw?
Heel leuk

Vond je het spannend om naar groep 3 te gaan?
Ik vond het wel spannend, maar heb een leuke klas

Wat vind je leuker: lezen of rekenen?
Lezen

Wie is je favoriete stripfiguur?
Paw patrol

met leerlingen uit groep 6

Hoe is het in de bovenbouw? 
Tim (Iep): Leuk, want het is een leuke klas, Anne-sophie (Iep): Want er zitten leuke kinderen, Kim 
(Esdoorn): Leuk, want je leert nieuwe kinderen kennen, Kyano (Esdoorn): Leuk, want er zijn grappige 
kinderen

Hoe was kamp?
Anne-sophie: Heel leuk, vooral in de vrije tijd, Tim: Leuk, omdat het voor de eerste keer was, Kyano: Het 
was een beetje koud ‘s nachts, Kim: Leuk, want ik sliep fijn

Wat heb je op kamp gedaan?
Tim: Ik heb speer geworpen en verstoppertje gedaan, Anne-sophie: Ik heb lekker gegeten, lekker 
gezwommen en gespeeld, Kim: Ik heb geslapen en eten gekookt, Kyano: Ik heb houtgehakt en brood 
gemaakt
 
Heb je al nieuwe dingen geleerd?
Anne-sophie: Ja, topo, ik heb landen geleerd, Tim: Plaatsen en steden, 
Kyano: Topo, Kim: Ja, Engels

superkort interview

superkort interview

LEVI TEUNISSEN

MAUD VAN MOOLENBROEK

met Mees Janssen uit groep 3

Hoe vind je het in de middenbouw?
Ik vind het leuk in groep 3

Vond je het spannend om naar groep 3 te gaan?
Niet echt, ik kende de kinderen al

Wat vind je leuker: lezen of rekenen?
Ik vind lezen leuker

Wie is je favoriete stripfiguur?
Batman

superkort interview

LEVI TEUNISSEN
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Colofon
Redactie

Evelijn van Verseveld, Simon Sonderen, Tessa 
Smeets, Levi Teunissen, Minke de Man, Eefje 
Monnink, Maud van Moolenbroek, Guusje 

Janssen, Daan Alberts

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 aan het Word-

document toevoegen, 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

de redactie

Maak jij een nieuw logo 
voor de schoolkrant?

We zijn op zoek naar een nieuw logo voor op de voorkant 
van de schoolkrant. Wil jij dat maken? De spelregels zijn 

eenvoudig:

het logo moet in een circel passen

er mogen geen letters of cijfers in staan

Inleveren kan tot 5 december. De redactie kiest vervolgens 
het mooiste ontwerp.


