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schoolkrant Donatushof - december 2017

2018!
Een fijne wintereditie van Donatusnieuws. Met deze keer twee kerstrecepten, een confettikanon knutselen, een
interview met Mariken en nog veel meer. Daarnaast heeft een van de leerlingen een nieuw logo ontworpen, dat
we het hele jaar op de voorpagina zetten. Zit je niet bij de redactie en wil je wel meedoen? Dat mag! Als je leuke
ideeën hebt, laat het ons weten. Het is bijna vakantie en wie weet maak je wel iets bijzonders mee. De volgende
editie verschijnt in maart.
Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Willem Bosma

Project Nederland Waterland: met de
klas op excursie naar de dijk
Maud van
Moolenbroek ging
samen met de rest van
haar klas op excursie.
Hier haar verslag.

Tijdens het project Nederland
Waterland hebben we het over het
water in Nederland gehad. Annemarie
van Waterschap Rivierenland heeft
ons uitleg gegeven over het water
van de Waal en de Rijn en hoe wij
beschermd worden door dijken.
Donderdag 16 november zijn we met
de fiets naar de Waal gegaan. Daar
hebben we de dijken bekeken en
opdrachten gemaakt. Bijvoorbeeld
hoe de dijk er van binnen uitziet en
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hoe zijn vorm is. We zijn doorgefietst
naar het strandje aan de Waal en
hebben daar ook wat opdrachten
gemaakt. We liepen nu waar in de
winter normaal het water staat. We
hebben gezien hoeveel ruimte de
rivier heeft voordat het echt zou gaan
overstromen. Ondanks de regen was
het een leuke interessante excursie.
Wil je hier meer over weten?
Ga dan naar www.watereducatie.nl voor informatie,
proefjes en filmpjes.

Interview met

Mariken Goris
EEFJE MONNINK

Wat doe je op Donatushof? Ik denk mee over de
lessen (bijvoorbeeld, wat is een goede rekenles),
over de schoolpleinen en over kinderopvang. Verder
heb ik vaak gesprekken met ouders en leerkrachten,
bijvoorbeeld als ze zich zorgen maken.

Wat ga je doen met feestdagen? Met Sinterklaas
gaan we surprises en gedichten maken. Dat vind
ik heel leuk. Dat vier ik met mijn ouders, mijn broer,
mijn kinderen en hun vriend en vriendin.
Ben je in Bemmel geboren? Nee, in Helmond. En ik
ben opgegroeid in Aarle-Rixtel, in Brabant.

Heb je broers of zussen? Ik heb een broer, hij is twee
jaar ouder dan ik.

Wat vind je het leukste op Donatushof? Samen
met ouders, leerkrachten en kinderen zijn, zoals
bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas.

Heb je huisdieren? Ja, ik heb twee katten, ze heten
Astrix en Obelix. Ik vind die stripboeken heel leuk, ik
heb ze allemaal.

Wat is je lievelingsboom? Een walnotenboom.

Wat is je lievelingseten? Ratatouille met lekkere
kruiden, knoflook en veel groenten. Ik eet geen vlees,
vis kan ik nog niet laten staan. Ik vind eigenlijk alles
wel lekker.

Hoe wordt je directeur? Ik was eerst juf op
Donatushof, toen adjunct-directeur, het hulpje van
vorige directeur. Daarna heb ik de opleiding gedaan
om directeur te worden. Ik werk sinds maart 2011 als
directeur op Donatushof.

Doe je een sport? Nee, ik sport niet echt. Ik wandel
wel veel.

Wat zou je doen op school met een miljoen? Ik
zou een nieuw gebouw willen, zodat beide locaties
in één gebouw zouden kunnen, samen met de
kinderopvang. En een mooie buitenruimte eromheen.
Ook zou ik meer onderwijsassistenten willen en de
stamgroepen vaak op excursie laten gaan!

Wat is je lievelingsdier? Een olifant.
Waar ga je het liefst naar op vakantie? Naar
Schotland, vooral het noordwesten. Ik heb daar een
tijdje gewoond en gewerkt. Ik hou van de natuur daar
en de mensen zijn heel aardig.

Wat is je grootste droom? Ik zou graag ooit nog
eens naar Antarctica gaan en het noorderlicht zien.

Waarmee kun je jou blij maken? Je maakt me blij
met: samen mooie dingen doen. Als jij iets goed kunt
en ik ook, dan kunnen we samen iets moois maken.
Een goede samenwerking, daar word ik blij van.
Welk feest vind je het leukste? Sinterklaas.
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Kleurplaat
EETS

TESSA SM
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SELENA ARNTS

Wist je dat...
Minecraft een computerspel
is dat mensen veel spelen?
Minecraft veel wordt
gespeeld door de jeugd en
dat het heel erg leerzaam is?
En dat je er huizen kan
bouwen en zombies kan
verslaan?
Je er dingen kan maken
(zoals wapens) en zo zie je
dat je steeds beter wordt?
De End de laatste wereld in
Minecraft is?
Er hiervoor nog een wereld is
de Nether genaamd?

Het drijft op het water en het is groen?
Andrijvie
Het is een piet en het kan heel goed fluiten?
Een kanariepiet
Twee onderbroeken zitten in de was. De ene zegt; moet je niet op vakantie?
De andere zegt: Nee, ik ben al bruin genoeg!

Wintertekening

Als de big geraakt wordt
door de bliksem, deze een
zombievarkensman wordt?

IRIS VAN CAMPEN

Dit een zombiepigman in het
Engels heet?
Endeman een lange zwarte
man is en deze veel voorkomt
bij Minecraft?

LEVI TEUNISSEN
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Kerstrecepten
MAUD VAN MOOLENBROEK

Dit heb je nodig voor 6 cupcakes
200 ml aardbeien kwark, 3 blaadjes gelatine, aardbeien of ander vers fruit
Hoe maak je het?
Leg de gelatineblaadjes in een koud bakje water en laat ongeveer vijf minuten weken. Pak een iets grotere
kom en giet hier een klein beetje kokend water in(ongeveer drie eetlepels). Knijp de gelatineblaadjes uit en
roer deze één voor één door het gekookte water heen tot deze zijn gesmolten. Schep de aarbeienkwark door
dit mengsel en roer goed door elkaar heen. Schep nu met een grote lepel of mini-juslepel voorzichtig het
dunne mengsel in elk vormpje tot een klein stukje onder de rand. Doe er wat fruit op. Zet in de koelkast en laat
minimaal twee uur opstijven. Smullen maar!

Dit heb je nodig voor 8 stuks bladerdeeglolly’s
4 plakje bladerdeeg (diepvries), 250 gram jonge kaas, vloeibare honing, 8 verse takjes tijm, 1 ei, blaadjes
waterkers, 8 houten lollystokjes
Hoe maak je het?
Vraag je ouders om de oven voor te verwarmen op 200 graden. Leg een vel bakpapier op de bakplaat. Ontdooi
de plakjes bladerdeeg en snijd ze in tweeën. Snijd de kaas in acht plakken. Leg op ieder plakje bladerdeeg aan
de linkerkant een plak kaas. Leeg hier een lollystokje bovenop. Zorg dat minstens de helft van het lollystokje
uit het bladerdeeg steekt. Druppel wat honing over de kaas. Haal de blaadjes van de takjes tijm en verdeel
de blaadjes over de kaas. Klop het ei los in een bakje en smeer het ei met een kwastje op de zijkanten van elk
plakje bladerdeeg. Vouw het bladerdeeg dubbel en druk de randen goed aan met een vork. Smeer de rest
van het geklopte ei op de bovenkant van de lolly’s. Leg de lolly’s op het bakpapier en bak ze een half uur in
de oven. Leg de lolly’s op een plank en strooi er blaadjes waterkers over. Zet er een schaaltje honing bij om de
lolly’s in te dippen.
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Welk feesteten vinden ze lekker
in Fluitenkruid?
LEVI TEUNISSEN & GUUSJE JANSSEN

Gerecht

Aantal

Gerecht

Aantal

Erwtensoep

3

Boerenkool

4

Oliebol

6

Appelflap

2

Slagroomtaart

2

Appeltaart met
slagroom

6

Ananas

6

Kiwi

2

Cake

9

Slagroomsoesjes

1

Chocolademelk

8

Thee

1

Tomatensoep

5

Groentesoep

4

Pizza

7

Friet

2

Laatste vraag...
Wat is het allerlekkerste toetje als het feest is?
Verschillende soorten ijs!
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Kerstslinger
maken
MINKE DE MAN

Wat heb je nodig?
Touw, karton, papier, lijm, schaar
Hoe maak je het?
Eerst knip je een stuk touw af. Dan pak je het karton en dan knip je er een kerstfiguurtje (zie voorbeelden) uit.
Dan heb je een figuurtje. Pak je papier en leg het papier op het figuurtje en dan knip je langs het figuur en
dan heb je een papierfiguur. Maar je moet er nog een hebben. Dus dan doe je het nog een keer. Dan plak je
beide figuurtjes vast aan het karton. Als je dat hebt gedaan, dan maak je aan de bovenkant van het figuurtje
een gaatje en dan rijg je het figuurtje aan het touw en knoop je deze vast. Zo ga je door zodat de slinger mooi
gevuld is!
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Welk feesteten vinden ze lekker
in de Berk?
Gerecht

Aantal

Gerecht

Aantal

Erwtensoep

5

Boerenkool

11

Oliebol

15

Appelflap

7

Slagroomtaart

13

Appeltaart met
slagroom

7

Ananas

7

Kiwi

9

Cake

14

Slagroomsoesjes

9

Chocolademelk

16

Thee

7

Tomatensoep

21

Groentesoep

7

Pizza

16

Friet

17

Laatste vraag...
Wat is het allerlekkerste toetje als het feest is?
Kwark pudding met saus, aardbeien met
slagroom, aardbeientaart met slagroom, wafel
met aardbei en slagroom!
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Confettikanon
EN

KNUTSEL

Kleuren op nummer
1=blauw, 2=paars, 3=zwart, 4=grijs, 5=bruin, 6=roze,7=wit, 8=groen
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LEVI TEUNISSEN

Woordzoeker
DAAN ALBERTS

WOORDZOEKER
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FEEST
IGLO
KAARS
KADO
KERSTBOOM
KERSTMIS
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N
A
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MUTS
NIEUWJAAR
PIEK
RENDIER
SCHAATSEN
SJAAL

Oplossing: lichtjes
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E
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K
M
M
R
K
R
T
E
L
V
SKIEEEN
SLEE
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
VUURWERK
WINTER

Kleuren op nummer
1=rood, 2=groen, 3=blauw, 4=geel, 5=bruin

MAAIKE PENNINGS
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Strip

MAAIKE PENNINGS

Feestdagen
Als er feestdagen zijn, ben je gezellig bij elkaar en
doe je gezellige dingen.
En met oud en nieuw steken we met z’n allen
vuurwerk af.
En met verjaardagen doe je het ook met z’n allen
vieren en je krijgt ook een taart, superlekker en
iedereen krijgt ook.
VIENNA WAIJER

LIEKE VAN KEMPEN & NICCI PALLADA
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Lekkere feestkoekjes
RECEPT

GUUSJE JANSSEN

Benodigdheden
250 gram roomboter op kamer temperatuur, 200 gram suiker, 50 gram vanillesuiker, 1 groot ei, 50 gram bloem,
eetlepels kaneel, vormpje
Hoe maak je het?
Meng de boter en de suiker met elkaar. Doe het ei erbij, mix tot het ei is opgenomen. Tot slot doe je de bloem
erbij en meng je tot dat je een grote bal deeg hebt. Laat het deeg een uur afkoelen in de koelkast. Verwarm
de oven voor op 180 graden (hete lucht). Rol de bal deeg uit tot een centimeter dikte, steek de koekjes
vervolgens uit. Bak de koekjes in ongeveer 10 tot 15 minuten gaar. De koekjes zijn nog een beetje flexibel als
je ze uit de oven haalt. Dat is niet erg, ze worden tijdens het afkoelen wat harder. Je kan de koekjes daarnaar
nog versieren!

SIMON SONDEREN
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de redactie

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 Worddocument 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

GUUSJE JANSSEN
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