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  We wensen jullie veel   
  leesplezier met deze 
  schoolkrant.
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  Waarom mogen koeien niet bij het publiek staan?
  Ze roepen alleen maar: BOE!! BOE!!

  Waarom mag een boom niet voor de goal op het 
  voetbalveld staan? 
  Omdat hij geschorst is!

  Lionel Messi gaat naar een sportwinkel om nieuwe schoenen 

  te kopen. De verkoper zegt: In de eerste week zullen ze een 

  beetje knellen, maar daarna zitten ze fijn. Dan zegt Messi: 

  Dan doe ik ze volgende week pas aan!
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Sportieve Vliertjes 

Voetbal is leuk. En je voetbalt 3 of 2 
keer in de week. En je traint bij de 
voetbalclub.
En de wedstrijd is niet alleen bij de 
club maar ook  bij andere clubs.   
(Maurits) 

Ik zit op volleybal en volleybal  is heel 
leuk want je doet  spelletjes en soms 
ook een echt toernooitje.
(Carlijn)  

Voetbal is leuk. En ik voetbal 7 keer 
in de week. De wedstrijden zijn op 
zaterdag. We spelen niet alleen thuis 
maar ook uit. 
(Ruben)  

SPORTMOPPEN
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Recept voor spruitjesstamppot

Ingrediënten:
- aardappelen           -spekjes        -pittige geraspte kaas 
- spruitjes                -melk          -peper
- nootmuskaat

Bereiden:

Aardappelen schillen en koken. Spruitjes schoonmaken en koken.
Spekjes uitbakken. Als de aardappelen gaar zijn, afgieten en stampen met warme melk.
Als de spruitjes gaar zijn afgieten en ook een beetje stampen, de spruitjes nog wel grof 
laten.

Dan doe je alles door elkaar, de puree, de spruitjes, spekjes en ook de geraspte kaas.
Op het eind nog wat nootmuskaat en peper toevoegen.

Erg lekker met gehaktballen. Eet smakelijk
Liese Jansen
 

Milan Toussaint



Hoe heet u?
Leonie Stout

Hoe oud bent u?
43 jaar

Waar woont u?
Ik woon in Tiel

Heeft u kinderen?
Ik heb een zoon. Hij heet Kamiel en hij is 
elf jaar oud. 

Heeft u  huisdieren? 
Ik heb geen huisdieren. Ik had een 
hamster, maar die is helaas 
dood. De hamster heette 
Snuffels, omdat het een 
echte snuffelaar was.

Wat is uw 
lievelingseten?
Tapas. 

Waar gaat u op 
vakantie en welk land 
vind u het mooiste en 
welke leukste land?
Ik ga graag op vakantie 
met de motor. Ik ben net in 
Engeland geweest. Dat was heel 
erg mooi, maar ik vind Frankrijk 
denk ik toch het leukste land.

Wat was uw lievelingsvak op school?
Ik vond rekenen en tekenen allebei heel 
erg leuk.

Wat is uw favoriete kinderboek? 
De Witte eenhoorn. Dat boek heb ik wel 
100.000 x keer gelezen

Wat doet u graag in uw vrije tijd? 
Lezen en schrijven. Ik schrijf in een 
dagboek en ben ook bezig met het 
schrijven van een boek. Maar of dat ooit 
af komt weet ik niet. 
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Bent u een invaller of bent u voor altijd?
Ik ben een invaller. Na de kerstvakantie 
komt er waarschijnlijk een nieuwe directeur.

Wat doet u eigenlijk hier op de Donatushof?
Heel veel werken achter de computer. Met 
en voor de leerkrachten. En ik zit in de 
kinderraad waar we praten over tips & 
tops. 

Vindt u het leuk hier op de Donatushof?
Ik vind het heel leuk zelfs om te werken op 
de Donatushof. Dit is mijn eerste baan in het 
onderwijs. Ik werkte hiervoor vooral met 

dokters. Op school is veel persoonlijker. 
Er zijn hier zoveel leuke mensen die 

heel erg betrokken zijn. Na 6 
weken wilde ik hier eigenlijk 

al niet meer weg. Zo leuk 
vind ik het! 

Houdt u van sport en 
welke sport? 
Ik hou heel erg van 

sport: hardlopen, 
zwemmen en duiken. Ik 

hou ook erg van dansen. Ik 
heb een tijdje aan Piloxen 

gedaan. Dat is een vechtsport 
met dans en pilates door elkaar. 

Vindt u dat de Donatushof kinderen 
genoeg beweging krijgen?
Ik denk dat kinderen van de Donatushof 
genoeg beweging krijgen, maar dat is een 
gevoel.  Jullie zien er allemaal zo gezond uit. 
Ik vind dat er op de Donatushof veel 
aandacht is voor bewegen, leren en plezier.

Hoe zou u het vinden als de Donatushof mee 
zou doen aan de ‘daily mile’?
Ik heb weleens iets gezien op het journaal 
over de Daily Mile (*). Dat lijkt me een goed 
idee! Bijvoorbeeld een paar keer per week. 
Daar zouden we het met elkaar maar eens 
over moeten hebben. Hoe zouden jullie dat 
zelf vinden?

Interview met Leonie Stout door Daan en Liese.

* Daily Mile:

Kinderen lopen of wandelen elke dag 1 mijl (1,6 km) met hun leerkracht en klasgenootjes in de frisse 

buitenlucht. Hierdoor verbetert hun conditie en hun concentratievermogen + humeur gaan erop vooruit. 

Kortom, ze worden gezonder en gelukkiger!



bladzijde 4

 Guusje Janssen uit de Populier 

 Celine uit de Fluitenkruid



 Isabel van Doorn
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Top 5 van leukste spellen uit de Fluitenkruid

1. Moviestarplanet                                               4. Minecraft

2. Verstoppertje

                                                           5. Twister

3. Fortnite



Top 5 onbekende, rare en bijzondere sporten door Leon Davidian

5# Lacrosse
Lacrosse is een teamsport die wordt gespeeld met 10, 12 of 6 
spelers. Elke speler heeft een stokje (crosse) met aan het uiteinde 
een netje, waarin je de bal houdt. Het is simpel je moet  de bal 
met behulp van de stick in het doel van de tegenstander te 
gooien. (1 doelpunt 1 punt)

4# Eenwieler Hockey
 
  Voor deze sport heb je veel talent nodig. Eigenlijk is het   
  gewoon ijshockey, maar dan zonder ijs en de spelers 
  moeten op een eenwieler rijden. Er zijn zelfs competities in
  Engeland, Duitsland en Zwitserland!!!.

3# Schaak boksen
Schaakboksen is een sport die, zoals de naam al zegt, de 
denksport schaken combineert met de vechtsport boksen. Een 
wedstrijd bestaat uit zes rondes schaak afgewisseld met vijf 
rondes boksen.
Een wedstrijd eindigt via schaakmat, knock-out of een jury-
besluit. (hou je koppie der bij!) 

2# cheese rolling

 Mensen van over de hele wereld komen naar Engeland om mee te 
 doen aan deze sport. Het is de bedoeling dat de deelnemers van  
 een heuvel afrennen en een kaas die van deze heuvels wordt 
 afgerold te pakken krijgen.
 (WAARSCHUWING: SUPER GEVAARLIJK!!!)

1# Scheenbeen Schoppen

Het idee is om elkaar zo hard mogelijk op de scheenbenen 
te trappen, totdat een van de vechters op de grond valt. 
Deze ‘sport’ heeft zijn oorsprong in de 17e eeuw, toen 
hadden de mannen nog schoenen aan met stalen tenen. 
Nu hebben ze zachte schoenen en worden de broeken 
gevuld met stro.
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Interview met Maurice Beiler 
door Milan Toussaint en Lenne van Hove

Sinds kort zien we een nieuw gezicht in de gymzaal. We hebben een gymmeester! Met 
een sportthema voor de krant konden we niet anders dan hem interviewen! 

Naam: Maurice Beiler

Leeftijd: 32 jaar

Sinds wanneer ben je op de Donatushof?
Sinds het begin van dit schooljaar.

Wat zijn je hobby’s?
Wandelen met de hond, spannende films kijken en zeilen.

Wat is je lievelingssport?
Ik doe graag aan atletiek. Daar kun je veel doen, zoals: wedstrijd hoogspringen, 
kogelstoten en wedstrijd hardlopen.

Waarom ben je gaan lesgeven?
Omdat ik het leuk vind kinderen iets te leren.

Waarom is bewegen goed voor je?
Veel en verantwoord bewegen of sporten is goed voor je omdat dit invloed heeft op 
alles wat er in je lichaam gebeurt. Je gaat je fitter voelen en beter in je vel zitten zo 
gezegd. Als je net bewogen hebt, zeg maar een rondje hebt hardgelopen, kan je je 
beter concentreren en beter leren op school. Ook wordt je conditie er beter van, je 
wordt handiger met je lichaam en het is natuurlijk altijd erg leuk!
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Kajakken

Bij het kamp, afgelopen 

september, zijn we naar de 

Berendonck geweest. We zijn 

daar gaan kajakken. Je zat dan 

alleen in een bootje en met de 

peddel kom je vooruit. De peddel 

moet je in je handen vasthouden 

en is niet met de boot verbonden 

zoals bij roeien.

Wij gingen kajakken op een 

meertje, maar ze doen het ook 

vaak in een rivier. Dat kan best 

spannend zijn, als de 

rivier snel stroomt. Dat 

was bij ons dus niet. Het 

was best lastig om 

vooruit te komen.

        Eefje Monnink

Shooting Range

Op kamp vond (volgens mij) iedereen schieten met een luchtbuks leuk en 

cool.

Dat is eigenlijk best normaal, want wie wil er geen super groot geweer in 

zijn hand hebben.

 Op kamp moest je een druppel of een doelwit raken, maar hoe werkt zo 

een grote luchtbuks eigenlijk? Het werkt als volgt: bij het veerdruksysteem 

(zonder dit systeem werkt de luchtbuks niet.) wordt de luchtdruk 

opgebouwd door een zuiger, die door een veer met hoge snelheid naar voren 

wordt geduwd in een cilinder. Aan het uiteinde van de cilinder bevindt zich 

een kleine opening, die rechtstreeks uitmondt in de loop van het geweer. De 

veer wordt op spanning gebracht als je het uiteinde vanuit horizontale 

positie ca. 100 graden omlaag knikt, wordt het geweer gespannen. Dan doe 

je er een kogeltje in (weetje: 

luchtbukskogels worden 

gemaakt van lood). Zodra de 

trekker wordt overgehaald, 

wordt de zuiger losgelaten en 

schiet je!

     Leon Davidian

Vlotten bouwen

Met palen, tonnen en touwen gingen we een vlot bouwen. We gingen in twee groepen en iedere groep 

moest zijn eigen vlot bouwen. Je moet eerst 2 palen naast elkaar leggen en ongeveer 2 meter verder aan 

de andere kant leg je weer 2 palen naast elkaar. Dan leg je daar weer een paal dwars op, en nog een. 

Toen moesten we de tonnen eronder maken aan de zijkant, het waren 4 tonnen. Bijna zo groot als een 

regenton. Dan gingen we een spannend wedstrijdje houden. Je moest met roeispanen over een lijn heen in 

het water en we zaten daar met zijn allen op. Dan moest je weer terug en weer het hele vlot afbouwen. 

Wie het eerst was had gewonnen, dat waren wij! Yeah!

Waterskiën

We deden een wetsuit en reddingsvest aan. Toen moesten we de waterski’s pakken en daarna gingen we 

naar een soort grasplateau. Je moest op een lange plaat staan waar kunstgras op zat, dat was nat 

gemaakt. Je pakt een touw met een houten paaltje vast en je moet dan op je hurken gaan zitten. Dan 

kwam er een soort vierkant dingetje  met een haak er aan en die nam je mee. Je moet nog 10 seconden 

op je hurken blijven zitten en dan ga je staan. En bij een bocht lag er een boei daar moest je omheen skiën. 

Dat was leuk. Noor was een topper met 4 rondjes. Ik kwam tot de eerste paal

Simon Sonderen
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Kampverhalen



Capoeira een vechtsport is met dans en 
acrobatiek en uit Brazilië komt. Er wordt ook 
bij gezongen. Je moet er lenig en een beetje 
sterk voor zijn. Je draagt een wit pak met 
een koord. Ieder jaar krijg je een nieuw koord 
in een andere kleur. Bij 14 jaar begint dit 
opnieuw. 

Er zijn ook festivals dan ga je eerst een 
capoeira optreden in de stad geven, daarna 
ga je in een zaal trainen. Daar krijg je dan 
een nieuw koord in een andere kleur. 

Ook krijg je een t-shirt als je capoeira hebt 
gedaan. Bij capoeira krijg je van de trainer 
een capoeiranaam. Vroeger mocht je in 
Brazilië  geen capoeira doen op straat. Als je 
dit toch deed werd je opgepakt door de 
politie. Daarom krijg je dus een schuilnaam.
De trainer kijkt heel goed naar je zodat hij je 
een passende naam kan geven. 

Het is heel leuk want je doet dingen samen in 
een groep met kinderen en grote mensen en 
er zit altijd wel iets bij wat je leuk vindt. 

Joep Hulskorte

Hardlopen/atletiek 
bij B.O.D. de 
Sprinters!

Ik doe sindskort 
hardlopen/atletiek 
op de hardloopbaan/
rugbyveld bij de 
Sprinters. We zijn 
daar met een groep 
van 21 kinderen 
met een leeftijd van 
7 – 10 jaar. We 
hebben twee 
avondlessen in de 
week op de 
maandag en 
woensdag. Elke les begint met 2 rondjes 
inlopen en daarna gaan we oefeningen 
doen zoals hink stap sprong, 
kikkersprong, dribbelen en dan sprinten. 
Hierna gaan we het rugbyveld op om  
atletiekspelletjes te doen zoals 
speerwerpen. Op het einde van de les 
gaan we nog een tik spelletje doen.

Stef Peters (Plataan)

Sporten van leerlingen

Interview met kinderen uit de Fluitenkruid

Senn
#vind je gymen leuk: ja, heel leuk.
#wat vind je het leukste: alles.
#wat doen jullie op gym: klimmen.
#wanneer hebben jullie gym: dinsdag middag.
#heb je nog leuke ideeën voor gym: trefbal.

Tim
#vind je gymen leuk: ja
#wat vind je het leukste: vrije gym
#wat doen jullie op de gym: leuke dingen
#wanneer hebben jullie gym: dinsdag middag
#heb je nog leuke ideeën voor gym: 
basketballen

Nienke
#vind je gymen leuk: ja
#wat vind je het leukste: alles 
#wat doen jullie op de gym: gymmen
#wanneer hebben jullie gym: dinsdag middag
#heb je nog leuke ideeën voor gym: vrije gym
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Dansen
Ik zit sinds mijn 5e jaar op dansen. Eerst 
danste ik in de Schaapskooi, daarna bij 
SBOB in de Kinkel en nu sinds een jaar in 
Elst. Daar doe ik moderne dans. Daarvoor 
heb ik jazzballet gedaan. In mijn groep 
zitten ongeveer 6 andere kinderen. Ik dans 
er met heel veel plezier. Voor de zomer 
mochten we zelf een dans bedenken, alleen 
of samen met iemand. We gingen de 
optredens laten zien aan onze familie en 
het werd een wedstrijd. Ik heb met mijn 
nichtje, die ook in mijn groep zit, een dans 
gemaakt en we 
hebben 
gewonnen! We 
mogen onze 
dans volgend 
jaar, bij de 
uitvoering, nog 
een keer laten 
zien.

Eefje 

Tennis
Tennis is een racketsport die je speel op kunstgras (of iets anders).
Bij tennis speel je in sets, met 2 sets win je, een set krijg je niet zomaar, want om een 
set te krijgen moet je 6 games krijgen en een game krijg je door 4 punten te halen. 1 
punt is 15, 2 is 30, 3 is 40 en 4 is een game.

Bij tennis (voor kids ) heb je geen speciale kleding nodig, 
maar wel speciale schoenen. Die schoenen noem je 
tennisschoenen, want met tennisschoenen glijd je niet, kijk 
maar naar die ribbeltjes. Je hebt ook een racket nodig. 

Een racket word gemaakt van graffiet. Deze grondstof gaat 
eerst in een mal. Daarna wordt het gebakken. Als dit klaar 

is, worden er gaatjes in het racket geboord. Daar gaat dan weer een rand overheen, met 
gaatjes op dezelfde plaats. Als laatste worden met de hand de draden in het racket 
gespannen. Die heten ook wel snaren. Ze bestaan uit kunstmatig materiaal, zoals nylon. 
 
Tennissen doe je niet alleen, maar samen met team genoten. Iedereen van je team speel 
een wedstrijd welk team de meeste wedstrijden gewonnen heeft die wint. Je kan ook 
met z’n tweeën tennissen dat heet dubbelen (alleen noem je dat enkelen).    

Leon Davidian

Schaken door Mees
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Sporten van leerlingen (deel 2)



De redactie van de schoolkrant 
Joep, Leon, Liese, Celine, Eefje, Milan, Levi, Daan 

Colofon
Redactie
Joep Hulskorte, Leon Davidian, Liese Jansen, 
Celine Peters, Eefje Monnink, Milan Toussaint, 
Levi Teunissen, Daan Alberts

Begeleiding
Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Egon Lamers

Vormgeving
Maarten Nijenhuis

Inleveren
Stukjes kun je in de brievenbus doen. Op
beide locaties van Donatushof is die te
vinden. E-mailen naar 
maartennijenhuis78@gmail.com
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

Maak jij het nieuwe logo 
voor onze schoolkrant?

De redactie van Donatusnieuws is op 
zoek naar een nieuwe logo voor het 

volgend jaar. Dit logo mag heel 2019 
op de voorkant van de krant stralen!
Iedereen mag meedoen. De spelregels 

zijn eenvoudig:

1. Het logo moet in een cirkel passen

2. Er mogen geen cijfers of letters 
in staan

3. Stop je ontwerp in een van de 
brievenbussen of mail een scan naar   

maartennijenhuis78@gmail.com

Maak iets moois, lever het in voor 5 
december. 

De redactie kiest het mooiste 
ontwerp uit. 


