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schoolkrant Donatushof - juni 2018

Vakantie!
Het is al bijna vakantietijd en dit is dan ook de laatste Donatusnieuws van dit schooljaar! Deze keer helemaal in 
het teken van spelletjes. Veel lees- en doeplezier! Komend seizoen gaan we door! Er hebben zich twee ouders 
gemeld die ons gaan helpen, daar zijn we heel blij mee. We willen Willem Bosma ontzettend bedanken voor de 
inzet, vanaf de eerste Donatusnieuws heeft hij de krant zo kleurrijk en professioneel opgemaakt! Dank Willem. 
En voor de redactie een dikke pluim: de kinderen hebben hard gewerkt! Wil jij ook meedoen? Volgend jaar is er 
genoeg plaats voor nieuwe kinderen die de redactie vormen, maar ook hulp van ouders blijft heel erg welkom. 
Voor nu een fijne en zonnige vakantie! 
Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Willem Bosma

GUUSJE JANSSEN & LEVI TEUNISSEN

Bijna alles is van hout en er is ook 
een glijbaan. Er is ook een schommel 
buiten het schoolplein.
Het schoolplein is ook gelijk een 
buurtplein geworden, dus na 
school kan je ook nog spelen op het 
schoolplein. En er zijn tafeltjes en 
daar kun je buiten lunchen en als 

het mooi weer is gaan we daar ook 
buiten-les doen. De kinderen hebben 
ook mee geholpen met planten, 
bomen, stuiken en bloemen planten. 
Het was een groot succes!

Meer foto’s elders in deze schoolkrant

Spelen op het nieuwe schoolplein
(Dr. Hoijngstraat) groot succes

Er is een paar maanden geleden weer aan het nieuwe schoolplein 
begonnen bij IKC Donatushof. Het was een groot succes en er is 
ook iets heel moois van geworden.

Donatus nieuws

Interviews
over spelletjes van vroeger
pagina 2
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Interview

Oma Dini
Ik heb mijn oma gevraagd wat voor 
spelletjes zij vroeger allemaal deed.
Zij zei tegen mij dat ze de volgende 

spelletjes vroeger allemaal deed:

Buitenspelletje
Hinkelen

Touwtjespringen
Knikkeren

Diertjes zoeken

Binnenspelletjes
Mens erger je niet

Ganzenbord
Hoedje wip

Met de poppen spelen

Eefje Monnink

Interview

Oma Wil
Welke spelletjes deed u vroeger?

Hinkelen en elastieken vond ik leuk.

Wat was uw favoriete spelletje? 
Knikkeren omdat ik altijd won.

Wat had je nodig voor dat spelletje? 
Knikkers en een kuiltje. Die maakten 

we altijd op het zandpad en als het had 
geregend zat je onder de modder.

Met wie speelde je het?
Met kinderen uit de buurt en van school.

Maud van Moolenbroek

Meedoen!
Heb je iets leuks voor de schoolkrant? 

Iedereen mag meedoen, ook als je niet 
in de redactie zit. Stuur je stukjes (tekst, 
tekening, puzzel, recept, enz.) naar het 

adres dat in de colofon staat.

Interview

Oma 
José

Welke spelletjes deed u vroeger?
Ganzenborden, pim-pam-petten, Mens-erger-je-niet en 

kaarten. 

Wat was uw favoriete spelletje?
Ganzenborden en Mens-erger-je niet vond ik het 

allerleukste!

Wat had je nodig voor dat spelletje? 
Natuurlijk de spellen zelf...

Met wie speelde je het? 
Met mijn broer en zussen, ook mijn ouders deden vaak mee 

of vriendinnetjes. 

Simon Sonderen

Interview

met juf
Laurien

Wat is je favoriete spel? En waarom?
Nu is mijn favoriete spel 30 seconds. Dan moet je in weinig 

tijd woorden omschrijven en die  moet iemand anders 
raden. Dat is heel grappig. Het spelletje Set vind ik ook 

superleuk. 
Met wie speel je dat het liefst?

Met mijn dochter en haar vrienden.
Hoe voel je jezelf als je wint of verliest? Kan je tegen je 

verlies?
Ik vind verliezen helemaal niet erg. Ik kan er goed tegen. 

Hoe vaak speel je een spelletje per week?
Eén keer per wek en als het vakantie is vaker. Dan spelen we 
ook monopoly of bijvoorbeeld het Harry Potter weg-is-weg 

spel. Daar heb je dan meer tijd voor en is gezellig. 

Evelijn van Verseveld
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Kleurplaat

LEVI TEUNISSEN

GUUSJE JANSSEN
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Tips voor
Minecraft 

LEVI TEUNISSEN

In de Fluitenkruid hebben we een leuk spelletje gedaan! Met een zelfgemaakte snor en een beetje 
fantasie, kun je doen alsof je iemand anders bent. Je kan boos zijn, trots zijn, vrolijk zijn, een deftige 

meneer of verwaand zijn.  Op het podium laten deze mannen zien hoe dat eruit ziet.
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Kleurplaat

Idee voor Minecraft

LEVI TEUNISSEN

LEVI TEUNISSEN
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Minecraft-blok maken
LEVI TEUNISSEN

Knutselen
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Moppen
DAAN ALBERTS

Hoe noem je een oester die verkouden is?
Een hoester

 
Twee bananen liggen in bed, zegt de ene banaan 

tegen de ander: ga eens recht liggen. 
 

Jantje neemt dropjes mee naar school.
Jantje kwam altijd met dropjes naar school. 

Zegt de juf, dat mag niet
geen snoep in de klas Jantje!

Ze pakt ze af en eet ze na de les zelf op. De 
volgende dag gebeurt dit weer. De dag 
daarop heeft Jantje geen dropjes mee. 
Vraagt de juf, heb je geen dropjes bij je 

vandaag? Zegt Jantje: nee, want mijn 
konijn is dood…

 
Een cowboy ging naar de kapper. Als hij klaar 

is gaat hij naar buiten en kijkt om zich hee, wat 
denk je? Zijn pony weg!

 
Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe tegen 

de andere koe: Mag ik jouw washandje even 
lenen? Want mijn vlekken gaan er niet af. 

 
Hoe noem je een kalkoen zonder veren? 

Een kaalkoen!
 

Twee prullenbakken praten met elkaar. Per 
ongeluk maakt de ene de andere boos, zegt 

de ander. Klep dicht! 
 

Het is geel en zit op een stoel, wat is dat? Een 
zitroen. 

 Een kikker en een duizendpoot hebben 
afgesproken in een restaurant. De kikker zit 

al een uur te wachten, als de duizendpoot 
einderlijk binnen komt. Vermoeid zegt ie: 

Sorry dat ik zo laat ben. Er hing een bordje 
voor de deur waarop stond: voeten vegen! 

 
Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zegt 
de ene vlieg tegen de andere: weet je nog hier 

speelden we vroeger verstoppertje!

 Waarom zit er een stuur op je fiets? 
Dan hoef je je bel niet vast te houden. 

 
Een zebra en een olifant zitten in het park 

zegt de zebra, lekker windje he. Zegt de 
olifant zal ik er nog eentje laten…

Even voorstellen...

Maarten 
Nijenhuis

Mijn naam is Maarten Nijenhuis, vader van 
Simone (Rozenbottel) en Nienke (Vlier). 

Ik ben goochelaar (Sigma Magic) en leraar 
wiskunde (OBC) van beroep. 

Toen ik vroeger op de Donatushof zat heb ik 
zelf meegeschreven aan de schoolkrant. Ik 
heb nog hele mooie herinneringen aan die 

tijd. Wat een mooie taak was dat. 

Na de zomer zal ik de vormgeving van de 
schoolkrant van Willem Bosma overnemen. 
Hij heeft fantastisch werk geleverd. Hopelijk 

kan ik over een tijdje ook zo’n mooie 
schoolkrant maken. Ik zal nog veel gaan leren 

hoe je dit het beste kan doen. 

Ik wens jullie alvast een heerlijke zomer toe. 
Geniet ervan! 

Hartelijke groet, 
Maarten Nijenhuis 
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Cijferkleurplaat
TESSA SMEETS
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Favoriete spelletjes in de
onderbouw 

FLOORTJE VAN MEEGEN & MINKE DE MAN

Wist-je-datjes
Over spelletjes

TESSA SMEETS

Het Pokémon-kaartspel al sinds 1999 te koop is? De oudste bordspellen 3000 tot 7000 jaar geleden al 
gespeeld werden? Spelletjes heel leuk zijn om te doen? Jouw moeder vroeger bijna zeker heeft ge-

elastiekt op het schoolplein? Er heel veel spelletjes bestaan?
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Wat vindt
de Fluitenkruid

het leukste
speelgoed? 

C.A.T.S
MAUD VAN MOOLENBROEK

SIMON SONDEREN

LEVI TEUNISSEN &
GUUSJE JANSSEN

Spel

In de zomer is het warm dan heb je natuurlijk iets kouds 
nodig is heerlijk deze smoothie is de perfecte oplossing.

En door de zoete mango is suiker niet nodig. Je kunt 
natuurlijk ook ander fruit gebruiken.

Recept voor 1 smoothie
Tijd: 5 min.

Benodigdheden
1 banaan
1 mango

150 ml melk
evt. yoghurt

Bereidingswijze
Doe de banaan, mango en de melk in een blender. Meng 
net zolang totdat er geen stukjes meer inzitten. Giet de 

smoothie in een glas en doe er een rietje in.

Cats is een spel op de Ipad, telefoon of 
tablet. Je bent een kat en dan moet je een 

auto maken. Met die auto heb je een frame 
(dat is je auto) en daar kan je bv een boor, 
kettingzaag, laser of wielen op zetten. Je 
kan ook nog er een stewer op zetten, die 
duwt je naar voren. Er zijn fases, fase 1 tot 
en met 24, ik zit in fase 17. Als je in fase 15 

zit dat krijg je grote machines, dus Cats 
auto’s maar dan in het groot. Je zit zelf in 

een bende, en daar zijn meer van. Voor 100 
diamanten kan je een bende maken. ik zit 

in een bende die heet Manila Pride, maar je 
kan van wisselen van bende.

Ik vind het een leuk spelletje omdat 
het met katten en machines is en dat er 

verschillende fases zijn. 

Smoothie!
Recept
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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, Lars Denkers (logo)

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

Wortelsalade
EVELIJN VAN VERSEVELD

Recept

Voor 4 personen

Nodig
5 wortels

een dikke plak kaas
500 gram sla

250 gram druiven
20 gram pinda’s

20 gram rozijnen
2 appels

Stappen
Sla wassen, de dikke plak kaas in blokjes, de 
wortels raspen, de druiven erin doen, de sla 
erin doen, de pinda’s erin doen, de rozijnen 

erin doen, de appels in stukjes doen, de 
appel erin doen


