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Huisdieren
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De zon schijnt al wat vaker, het wordt warmer buiten... Eindelijk lente! Wij denken dat de hond wel weer eens
een groter rondje wil lopen. Deze schoolkrant gaat over huisdieren. Naast de hond kan dat ook een kat zijn, een
cavia of misschien heb je wel een paard om te verzorgen. Er valt in ieder geval genoeg over te vertellen. Dat en
meer in de derde schoolkrant van dit schooljaar. Wil je, leerling of ouder, komend seizoen meedoen? Laat het
ons weten!
Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Willem Bosma

Onderbouwgroepen volgen
snuffelcollege en ontvangen diploma
Hoe leer je veilig met honden om te gaan? Kinderen in
onderbouwgroepen weten het nu dankzij het snuffelcollege van
Sophia Vereeniging.
Alle onderbouwgroepen hebben in
november bezoek gehad van Francis,
die bij Sophia Vereeniging werkt.
Ze is drie keer op bezoek geweest.
De eerste keer kwam ze alleen op
bezoek met een knuffelhond. Aan de
hand van deze knuffel mochten de
kinderen oefenen hoe een hond te
benaderen. De twee daaropvolgende
keren kwam Fam mee, een echte
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hond! Een echte hond benaderen is
ook spannend. Ze mochten kiezen:
borstelen of een brokje geven. En na
afloop van de drie bijeenkomsten
kregen de kinderen een diploma.

Wil je hier meer over weten?
Ga dan naar www.sophia-vereeniging.nl voor veel
meer informatie.

Interview met juf

Marieke Rutten
TESSA SMEETS & GUUSJE JANSSEN

Wat doe je op de Donatushof? Ik ben juf van de
Populier en in de Plataan.

Wat is je lievelingsboom? Dit zijn planten: rozen.
Wat is je lievelingsfeest? Kerst.

Heb je broers of zussen? Ik heb één broer en die
heet Martijn en één zus en die heet Lisette.

Wat ga je doen met de aankomende feestdagen?
Chocolade-eieren zoeken en samen lunchen.

Wat is je sterrenbeeld? Mijn sterrenbeeld is maagd.

Wat is je grootste droom? Een wereldreis maken
met mijn gezin!

Heb je een huisdier? Ik heb twee vissen, één is dood
en die heette Sam of Lola.
Wat is je lievelingseten en wat lust je niet? Ik lust al
het Italiaans eten, maar ik lust geen paddestoelen en
champignons.
Doe je aan sport? Ja, ik doe namelijk bootcamp!
Wat is je lievelingsdier en waarom? Grote honden
vind ik wel leuk!
Wat is je favoriete boek of film en waarom? Dit zijn
tv-series: Ik vertrek en De Luizenmoeder!

Huisdier van Lara

Wat is je favoriete vakantiebestemming en
waarom? Italië, vanwege de lieven mensen en het
lekkere eten...

Dit zijn de poezen van de opa en oma van
Lara uit de Sering. Frouke (wit/zwart) laat zich
het liefst borstelen en begint dan heel hard te
spinnen. Als het regent kan ze zich verschuilen
in het kozijnenhok, wat eigenlijk dus een
kattenverblijf is. Boy (bruin/zwart) speelt het
liefst op het gras en begint dan op de rug om
te rollen en rent dan de hele tuin door. Hij is
dikke vrienden met Frouke.

Wat is het leukste aan Donatushof? De kinderen!
Wat zou je veranderen op school als je een miljoen
mag besteden? Een heel grote opfrisbeurt.
Maar de volgende zin af: Je maakt me blij met...
De zon en sneeuw.
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Wist je dat...
over de burgemeester
De gemeente Lingewaard zeven stadjes/dorpjes heeft? Je achttien moet zijn als je
burgemeester wil worden? De gemeenteraad beslist wat er gebouwd of gesloopt mag
worden? Er 46.000 mensen in gemeente Lingewaard wonen? De burgemeester de baas is
van de brandweer en de politie? De burgemeester moet zorgen dat het veilig is? Er 29 mensen in
de gemeenteraad zitten? Iedereen burgemeester kan worden? De burgemeester één weekend in de
maand vrij is?
GUUSJE JANSSEN

Wist je dat...
over honden, poezen en hamsters
Honden alles in een wazige zwarte vlek zien? Honden alles tien keer harder kunnen horen dan mensen? Honden
een jaar als zeven jaar zien? Poezen spinnen als ze iets fijn vinden of als ze pijn hebben? Poezen blazen als
ze iets niet leuk vinden en ze krabben als ze iets heel vervelend vinden? Poezen al bij de Egyptische mensen
woonden? Hamsters een winterslaap houden? Hamsters vierhonderd minibotjes hebben? Hamsters uit het
wild komen?
EEFJE MONNINK

Wist je dat... over katten
Een kattenneus is een beetje hetzelfde als een vingerafdruk. Katten slapen ongeveer zestien uur per dag. En van
de tijd dat ze wakker zijn, zijn ze ruim vijf uur bezig met zichzelf schoonmaken. Katten kunnen ongeveer
honderd verschillende geluiden maken. Het is zelfs zo dat ze ‘terugpraten’ als je tegen ze praat. In een dorpje
in Alaska is Stubbs burgemeesterm, maar Stubbs is een kat. De rijkste poes ter wereld is multimiljonair.
Het baasje van Grumpy Cat is stinkend rijk geworden met haar kat. Een gemiddelde kat is sneller dan sprinter
Usain Bolt. Als een kattenkop ergens doorheen past, dan past de rest van zijn lichaam er meestal ook door.
LEVI TEUNISSEN

Huisdier van Abby
Hier is een foto van Abby Pallada (Sering, groep 3) samen met
haar hond D-Jay voor de schoolkrant. D-Jay is een pittbul xl, hij is
bijna twee jaar oud. Wat ze graag doet samen met haar hond is
knuffelen en wandelen.
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Strip

ILSE VAN MEURS

vervolg op volgende pagina
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Knutselen

TESSA SMEETS

Benodigdheden
papier, schaar en stift
Stappenplan
Stap 1: knip het papier in een vierkant en een rechthoek. Stap 2: vouw het vierkant dubbel en terug aan beide
kanten, je hebt dan een kruisvorm. Stap 3: vouw de hoeken naar binnen langs de al gevouwen lijnen. Stap 4:
vouw dubbel. Stap 5: pak nu de rechthoek en vouw deze in de lengte dubbel. Stap 6: teken er het hoofd van je
hondje op. Stap 7: knip het hoofd uit en knip een klein rondje uit de bovenkant. Stap 8: zet het hoofdje op het
lijf, klaar!
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Huisdier van Boet
Op de foto Boet met zijn hond Rossi. Boet zit in de Jasmijn. Boet
is 6 en Rossi 8 jaar. Boet speelt het liefst met Rossi. Hij gaat dan
de bal verstoppen.

HOE TEKEN

JE EEN
HOE TEKEN

SIMON SONDEREN
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JE EEN

Interview met juf

Wilma Bouwman
over haar huisdieren
TESSA SMEETS & EEFJE MONNINK

Hoeveel en welke huisdieren heb je?
Twee katers, twee parkieten, vier honden waaronder één Griekse hond die mensen niet meer wilden hebben.
Twee honden hebben we zelf gekocht. Verder pony’s, vijf ezels, een Schotse hooglander, twee kalfjes,
een zebra die Zeb heet, een mini-varken, twee geiten, dertig schapen en lammetjes, twee kippen en vier
schildpadden.
Hebben ze een naam en hoe heten ze dan?
De ezels heten Bloem, Ioor, Nono Billi en Pebbles. De honden heten Hannah, Jack, Noppes en Rovinia. Rovinia
betekent Grieks strand.
Wat is het leukste wat je met je huisdier(en) hebt meegemaakt?
Op moederdag ontbijten met de ezels in de wei en iedere dag wandelen met drie honden.
Wat is het stomste wat je met je huisdier(en) hebt meegemaakt?
Dat de honden met elkaar vechten en dat katten onder de auto komen.
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Interview
OLLEGE
NUFFELC

SOPHIA K

GUUSJE JANSSEN & LEVI TEUNISSEN

Wat was de naam van de hond?
Fam.
Was het een jongen of een meisje?
Het was een meisje (teefje).
Vonden jullie het leuk?
Jaaaaaa!
Wat hebben jullie geleerd?
We hebben geleerd hoe je een hond moest benaderen, bijvoorbeeld: Als er een hond op je afkomt ga je met je
armen wijd staan en je hoofd om hoog. En je moet nooit tegen de haren in aaien!
Vonden jullie het in het begin een beetje spannend?
Sommigen wel en sommigen niet!
Hoeveel jaar was ze?
We weten het niet zeker, maar we denken vier of vijf.
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Woordzoeker
DAAN ALBERTS

VIEZE, ENGE EN GEZELLIGE HUISDIEREN

CAVIA
KONIJN
SLANG
FRET			
MUIS			
SPIN
HAMSTER		

PAD			
VISSEN
HOND
PARKIETEN		
VLEERMUIS
KAKKERLAK
RAT			

VLOOIEN
KANARIE		
REPTIELEN
KAT
RAT
SCHILDPAD

Huisdier van Guusje
Naam: Eddie
Hoeveel jaar is hij/zij: 4
Wat voor een soort dier is het: hond (bordercollie)
Wat doe je het liefst samen met je huisdier: samen knuffelen
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Huisdier van Evelijn
Dit is Nora, de hond van Evelijn. Ze is twee jaar oud, het is een
Heidewachtel. Het leukste is om met Nora te spelen en te rennen
in het bos.

Huisdier van Simon
Dit is Simon met zijn dieren. Hond Willie, poes Muis en de haan
met drie kippen.

Traktatie

EEFJE MONNINK

Kattenmuffins

Benodigdheden
cupcakes of muffins, snoepveter, smarties
of M&M’s, spekjes, glazuurstiften
Zo maak je de muffins
Bak/koop muffins. Knip oortjes van de
spekjes en knip de snoepveters in korte
stukjes. Teken met glazuurstiften oogjes
en een mond. Breng met de glazuurstiften
plaksel aan voor de neus, snorharen en de
oortjes. Duw de onderdelen in het glazuur
en laat het drogen.
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Recept
(maar ook
Hondenkoekjes

geschikt voor

mensen)

MAUD VAN MOOLENBROEK

Eén van de leukste dingen aan koekjes bakken is je verheugen op het eindresultaat. Terwijl de verleidelijke
geur uit de oven komt, loopt het water niet alleen óns in de mond. Je weet dat je hond ook droomt van
chocolate chips, brokken pindakaas en havermout met rozijn.
Maar natuurlijk - jammer, gemeen en oneerlijk genoeg - zijn onze koekjes-ingrediënten helemaal niet goed
voor onze trouwe viervoeters. Chocolade, noten, rozijnen, suiker, boter, noem maar op: God verhoede dat
je hond hier zijn tanden in zet. Maar met dit super simpele recept kun je je hond verrassen met zijn eigen
koekjes! En ze zijn niet alleen lekker voor honden, maar volledig veilig en gezond voor mensen. Kinderen
zullen het ook leuk vinden om ze te maken.
Benodigdheden
350 gram volkorenmeel, 60 gram maïsmeel, 3 wortels, 2 bananen, 1 ei, 40 ml, plantaardige olie, 120 ml water,
koekjessteker (in de vorm van een kluif bijvoorbeeld)
Zo maak je de koekjes
Mix het volkorenmeel met het maïsmeel in een grote kom. Schil of schrob de wortels dan grondig, snijd de
uiteinden af en hak ze fijn. Pel dan de banaan en snijd het in kleine stukjes. Voeg beide toe aan de meelmix.
Breek tot slot een ei in de kom en giet er de olie en het water bij.
Mix de ingrediënten met een elektrische handmixer samen tot je een dikke deegbal hebt. Ervaren bakkers
zullen weten wat ze vervolgens te doen staat: wat meel over een schoon oppervlak strooien en dan de deeg
gelijkmatig uitrollen met een deegroller of met je handpalmen aandrukken. Neem dan de koekjessteker en
druk zoveel mogelijk koekjes uit het deeg als je kunt en leg ze op een ingevette of met bakpapier bedekte
bakplaat. Bak deze eenvoudige koekjes 35 minuten bij 175 °C.

bron: www.snuggerd.nl
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Doolhof
LEVI TEUNISSEN

Hond Bleu op visite
in de klas
SELENA ARNTS

Bleu is vorige week in de klas geweest om
op visite te komen om iedereen gedag te
zeggen. Hij was erg enthousiast en superlief. Hij
luisterde goed en ik heb ook een paar trucjes
gedaan zoals: springen, zitten, liggen en flemen.
Dat laatste is eigenlijk voor paarden, maar ik
heb hem dat aangeleerd en dat is dat hij zijn
lip omhoog doet en dat je dan zijn tanden kan
zien. Hiernaast een foto van Bleu.
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Wandelende tak
DAAN ALBERTS

foto: www.rootsmagazine.nl

Wist je dat een wandelende tak 40 cm groot kan worden?
Een wandelende tak is het grootste insect ter wereld. Hij kan wel 40cm lang worden. Hij heeft een
schutkleur waardoor hij niet goed te zien is tussen takken en bladeren. Er zijn veel soorten (wel
vierduizend), waarvan de meeste in de tropen leven. De meest soorten vind je in Zuidoost-Azië en
Zuid-Amerika.
Wist je dat een wandelende tak wel anderhalf jaar oud kan worden?
Als je een wandelende tak goed verzorgt, kan hij wel anderhalf jaar oud worden. Maar hij kan
natuurlijk altijd doodgaan, bijvoorbeeld als hij klem komt te zitten, verdrinkt of ziek wordt.
Wist je dat je het hok 1 à 2 keer per maand moet verzorgen?
Hoewel de wandelende tak vrij onbekend is bij de meeste mensen, is hij erg makkelijk te houden.
Makkelijker dan een hond of een kat. Het enige wat je moet doen is ongeveer één tot twee keer
per maand het hok schoonmaken en alle oude bladeren verwijderen. Zoek nieuwe takjes, twijgjes
en bladeren. Dan moet je natuurlijk wel de wandelende takken in een apart bakje doen. De
wandelende takken moeten in ieder geval een klimmogelijkheid in de bak hebben. Dit heeft hij
nodig om te kunnen vervellen. Hij klimt dan omhoog langs een lange tak en laat zijn oude vel dan
achter.
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Beestenboel
Woordzoeker

EVELIJN VAN VERSEVELD

CAVIA
HAMSTER
KAKKERLAK
KITTEN
LIEVEHEERSBEESTJE
PUPPY
EGEL
HOND
KAT
KONIJN
MUIS
SCHILDPAD
GOUDVIS
HOOFDLUIS
KIKKER
KUIKEN
PARKIET
VLINDER

Huisdier van Hidde
Ik ben Hidde, ik ben zes jaar en ik zit in de Sering. Ik heb twee
katten, Kobus (de witte met oranje vlekken) en Mickey (die heeft
grijze vlekken). Het zijn broertjes en op 21 maart worden ze vijf
jaar. Ze willen niet graag op de foto, maar kattensnoepjes vinden
ze wel heel lekker!

Huisdier van Merle
Ik ben Merle en mijn huisdier is konijn Bloem.
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Monnink, Maud van Moolenbroek, Guusje
Janssen, Daan Alberts, Lars Denkers (logo)
Begeleiding
Mariëlle Milder, Kim de Hoog
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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.

Huisdier van... Nicci
Mijn hond heet: D-Jay
Zijn leeftijd is: 1 jaar
Het ras is een: Pitbull XL

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
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