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Vol met
tekeningen
kleurplaten
knutselwerkjes

Mopje van Elia van Kraanenburg

en
leuke
moppen!

Wist je dat…
* In Australië het de omgekeerde wereld is: met Kerst
begint dan officieel de zomervakantie. Het is daar dan
bloedje heet. Terwijl het hier dan ijskoud is!

die zei tegen zijn moeder: “Ik wil
sneeuw”. Toen het eindelijk ging
sneeuwen zei het konijn: “Ik wil zon”

* In Canada heeft de Kerstman een eigen postbode. Je
schrijft een brief naar zijn adres:

Santa Claus
Noordpool
HOH OHO

* In India worden met Kerst
geen kerstbomen, maar
bananenbomen versierd.

* De grootste Kerstboom ooit
was 67 meter hoog en stond in
1950 in het winkelcentrum van
Washington.

* In Rusland wordt Kerst gevierd op 7 januari.

Door Collin Graven

Door Eefje Monnink
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Gedicht en tekening
door Joep Hulskorte

Wist je dat…
90% van al het vuurwerk in de wereld afkomstig is uit China ?
De eerste keer dat vuurwerk in Engeland gebruikt werd, tijdens de bruiloft van Koning
Henry VII was in 1486?

De kern van de vlam van een sterretje ongelofelijk heet wordt? Sommige sterretjes
kunnen een temperatuur bereiken van maar liefst 1000 tot 1600 graden Celsius! Dat is
gemiddeld 15 keer zo heet als een ketel met kokend water!

De grootste vuurpijl ooit 13kg was en werd gemaakt en afgestoken in Portugal (2010) ?

Het duurste vuurwerk aller tijden 15.000.000 euro was en werd afgestoken op 2
december tijdens de nationale feestdag van de Verenigde Arabische Emiraten in Abu
Dhabi ?
Door Leon Davidian

bladzijde 2

Betty Sesink

Eefje Monnink

Mopjes door Janneke Hermsen
In een winkelcentrum in Brugge vroeg de Kerstman aan een
meisje hoe ze heette en kreeg alleen een boze blik. De Kerstman
herhaalde de vraag. Tenslotte zei ze verontwaardigd: “Dat heb ik
je vanmorgen op school verteld en nu ben je het al
vergeten”!
Sinterklaas en de Kerstman lopen op de daken. Zegt de
Kerstman tegen Sinterklaas: “Nu wil ik wel eens in het
midden lopen”!
De Kerstman staat bij de bushalte: “Meneer, heeft u een
windje gelaten?”. Antwoord: “Ja, natuurlijk, dacht u dat
ik altijd zo stonk?”
De Kerstman loopt een postkantoor binnen en vraagt om
een postzegel van 89 eurocent. “Oh ja”, zegt íe tegen de
verkoper, “wilt u het prijsje er af halen? Het is namelijk
een cadeautje”.
Mam, krijg ik met Kerst een nieuwe knuffel? Maar lieverd, je hebt
nog zoveel leuke knuffels. Je krijgt toch ook een nieuwe baby,
terwijl ik nog leuk ben, mam?
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Winter knutsel maken
Stap 1 wat heb je nodig?
lijm, schaar, wc rol, zwart papier, wit papier, geel
papier
Stap 2
omwikkel het wc rolletje met zwart papier.
Stap 3
pak het witte papier knip het buikje en twee kleine
rondjes uit.
Stap 4
knip uit het gele papier een snavel en twee voetjes
Stap 5
knip uit het zwarte papier twee vleugeltjes en twee
kleine rondje.
Stap 6
Lijm de uitgeknipte stukje papier op hun plek op.
Veel knutselplezier van Celine uit de Goudenregen

Celine en Levi

Letters van deeg uit de Fluitenkruid
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3 leuke winterdieren
Muskusos
De muskusos kan heel goed tegen kou, want
zijn vacht hangt als een gordijn langs zijn
lichaam en iedere herfst groeit er een extra
laag wol en in de zomer laat die laag weer los.
Je zou denken dat hij familie is van een koe,
maar niets is minder waar, want hij is familie
van de geit. Wist je dat een muts van
muskusos haar wel € 150,- kost?

IJsbeer
IJsberen zijn echte jagers, want om een lekker
stukje zeehond te krijgen wacht een ijsbeer wel 6
uur!! Maar gelukkig heeft de ijsbeer geduld. En als
het mis gaat moet het helemaal overnieuw. Maar
hoe vangt een ijsbeer een zeehond, het gaat als
volgt de ijsbeer zoekt een wak en gaat wachten,
maar wel met concentratie want zijn maal kan
elk moment komen. En als een zeehond boven
komt grijpt hij hem en is het avondeten tijd.

De arctische grondeekhoorn
Als je denkt aan supercoole dieren zou je denken
aan haaien, leeuwen en grizzly beren. Maar nee,
Het coolste dier is een arctische grondeekhoorn.
eh? Leon heb je je hoofd niet gestoten. Nee want
de arctische grondeekhoorn graaft een holletje
onder de grond en gaat acht maanden slapen.
Leon je hebt wel je hoofd gestoten, want slapen is
niet cool. Maar hij slaapt niet normaal, want
wanneer hij gaat (winter)slapen zakt zijn
temperatuur naar min 2
en dat kan geen enkel ander dier.
cool of niet?

Leon Davidian
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Guusje Jansen

Janneke Hermsen

Lucy

Levi Teunissen
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Milan Toussaint
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Knutselen in de Berk
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Quiz over noten (door Daan)
1. Wat is geen noot?

4.

A
B
C
D

A
B
C
D

Hazelnoot
Walnoot
Pistachenoot
Pepernoot

2. Waar groeit de Paranoot voornamelijk?

5.

A
B
C
D

A
B

Zuid-Afrika
Europa
Australië
Zuid-Amerika

C
D

3. Aan welke kleur is de pistachenoot te
herkennen?

6.

A
B
C
D

A
B
C
D

Zijn
Zijn
Zijn
Zijn

gele kleur
rode kleur
bruine kleur
groene kleur

Wat kan je niet eten?
Amandelen
Pecannoot
Muzieknoot
Kokosnoot
Wanneer noem je een noot een noot?
Als de vrucht zacht is
Wanneer het vruchtvlees hard en
houtig is
Wanneer er water in de dop zit
Wanneer er gelei in de dop zit
Hoe kan je een walnoot open krijgen?
Mes en vork
Kraker
Sleutel
Met papier

Kleurplaat door Leon Davidian
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Antwoorden op
bladzijde 16

Kerstballen door Lucy

Kleur de kerstballen in, plak ze op dikker papier of
karton,
knip ze uit en
hang
ze in de boom!!
Kerstballen
door
Lucy
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Top 5 leukste games voor de winter
(Voordat we beginnen, eerst de regels want wat is een winterspel?
Een winterspel moet gezellig zijn en winterachtig zijn. O'ja en je moet het kunnen spelen met
je vrienden)
5# clash royale
Iedereen kent het nog, de hype van vroeger. Je zou het nu
niet meer spelen, maar het spel is enorm veranderd. Er zijn
nieuwe kaarten en er is een nieuwe modus clanwar.
Waarom het in het lijst staat is omdat je met al je vrienden
een clan kan.

in

4# super Mario party
Dit spel is zegmaar een bordspel en als je op een speciaal vakje
komt dan is er een minigame. Het kan vanalles zijn. De ene keer moet je
in een kleine driewieler rijden en de andere keer moet je peddelen in een
kano met 8 man. Waarom het in het lijst staat is omdat je het kan
spelen met 4 vrienden en het is best gezellig

3# Mario kart 8 deluxe
Racen. Daar draait het spel om, maar niet normaal racen maar
met mario en zijn vrienden en met grappige (soms irritante) items.
Verveel je je geen probleem want er zijn veel nieuwe gamemodes.
Waarom het in het lijst staat is omdat je het met vrienden kan spelen
en het is gezellig met je vrienden (het is net iets leuker dan nummer 4)
2# tanki online
tanki online is een super leuk spel. Je kan je tank helemaal
veranderen zoals je wilt. Maar je zou denken “Een spel met tanken, ??
gezellig??” Eigenlijk wel want waarom het in het lijst staat is omdat je
het met je vrienden kan spelen, het is gezellig en het is niet helemaal zeker
maar misschien komt er sneeuw op de map(vanwege kerst) 2,5/3

1# fortnite
Maar natuurlijk, het spel der spellen.
Het schietspel waarin je wordt beschoten door een roze
knuffelbeer, een dansje kunt doen voor je heerlijke no scope en je
vrienden kunt trollen met traps. Hierom staat dit spel op 1 in dit
lijstje: Je kunt het spelen met je vrienden. 2: het is een gezellig
spel (je nieuwste dansjes showen in de lobby).3: kerst komt eraan
en dat wordt groots gevierd dus kerstbomen, sneeuwpoppen en
sneeuw op de map. 3/3
Dus een verdiende 1ste plek.

Leon Davidian
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Interview juf Anne door Daan en Enza
zitten en je kunt ze lekker aaien.
Mijn ratten zijn drie jaar geworden,
dat is best oud
want normaal worden ratten
ongeveer 2 jaar. Je kan ze niet los
laten lopen als je niet
thuis bent want ze knagen natuurlijk
aan van alles. Ik zou best weer ratten
willen maar mijn vriend is er niet
heel dol op.

Hoe heet je?
Eigenlijk eet ik Anne Dieuwertje Barnas.
Maar jullie kennen mij natuurlijk als Anne.
Hoe oud ben je?
Sinds gisteren ben ik 24 jaar!
Waar woon je?
Gorinchem, best ver weg 70 km hier
vandaan, dat is 3 kwartier met de auto.
Hoelang werk je al op de Donatushof?
Sinds maart 2018. Eerst werkte ik samen
met juf Anneli, nu sta ik alleen in de
Kastanje!
Welk vak geef je graag aan de leerlingen?
Wereldoriëntatie is het allerleukste, het is
elke keer weer anders. We hebben dit twee
keer in de week.
Wat was je lievelingsvak op school?
Geschiedenis en aardrijkskunde, dus die
wereldoriëntatie zat er al vroeg in. Voor
geschiedenis had ik een hele leuke meester,
die kon zo mooi vertellen. En
aardrijkskunde omdat ik van reizen en
andere landen houd.
Wilde je altijd al juf worden?
Ja altijd al. Ik heb de PABO in Arnhem
gedaan.
Heb je huisdieren?
Helaas niet meer. Ik had twee ratten, die
zijn zo leuk. Ze gaan graag op je schouder

Wat is je lievelingseten?
Je kan me wakker maken voor alle
soorten taart, behalve
chocoladetaart. Ik hou niet van chocola.
Waar ga je graag heen op vakantie?
Elke keer weer een ander land is het leukst. Mijn
meest bijzondere vakantie was
twee maanden in Nepal (zie kaart onderaan het
interview). Ik deed daar vrijwilligerswerk. Ik sliep
bij een boerenfamilie thuis.
In de ochtend gaf ik les op een school en in de
middag hielp ik de familie op het rijstveld.
Welke film en welk boek vind je het mooist?
De film Intouchables vind ik echt heel mooi. Het is
een waargebeurd verhaal over
een gehandicapte man die een verzorger nodig
heeft. Ze bouwen een bijzondere
vriendschap op.
Als boek kies ik voor De nachtegaal van Kristin
Hannah. Dit verhaal speelt zich af in
Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat
over twee zusjes, de een probeert
haar dochter te beschermen en de andere zus gaat
in het verzet.
Mijn favoriete prentenboek is Raad eens hoeveel ik
van je hou? En ik vind ook de “Hoe overleef ik"boeken van Francine Oomen heel leuk. En ook het
Madiba boek van Nelson Mandela is heel bijzonder.
Hierin staan alle Afrikaanse lievelingsverhalen van
Nelson Mandela.
(vervolg op volgende bladzijde)
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Vervolg interview juf Anne

Zit je op een sport en welke sport vind je leuk om naar te kijken?
Hockey is leuk om naar te kijken. Zou er wel op willen maar ik vind mezelf er nu te
oud voor. Ik vind het ook leuk om naar voetbal te kijken maar dan niet als de spelers
heel vaak vallen. Zelf doe ik aan crossfitt, dat lijkt op fitness.
Vind je het leuk op de Donatushof?
Ik vind het op deze school echt heel leuk om te werken. Iedereen is heel lief voor
elkaar en dat vind ik belangrijk.
Wat vind je het leukste aan de maand december?
De gezellige kerstlichtjes. Er komen weer leuke dagen aan, het vieren van Kerst en
Oud&Nieuw. In deze tijd is iedereen ook wat liever voor elkaar.
Wat is je lievelingsWINTERsport?
Ik ski nu drie jaar, dat vind ik leuk maar toch ook een beetje spannend. Wat ik echt
heel leuk vind om te doen is om van de berg af te sleeën!
Bedankt voor het leuke interview!

Waar ligt Nepal?
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Recepten en ideeën van Liese Jansen

Om in de kerstsfeer te komen:
een kerstman.

Een leuke afscheidstraktie
Een fruitvuurpijl!

macaroni-gehaktschotel

1 was de bonen breek ze eventueel doormidden. Pel
en snipper de ui en de knoflook verhit een grote pan.

Benodigdheden/
ingrediënten
* 600 gram
sperziebonen
* 2 teentjes
knoflook
* 500 gram
half-om-half
gekakt.
* 2 eetlepels olie.
* 2 eetlepels tomatenpuree.
* Zout en peper.
* 2 blikken gepelde tomaten
(800 gram)
* Halve theelepel gedroogde tijm.
* 1 ui
* Halve theelepel oregano.
* Halve theelepel rozemarijn
* 300 gram macaroni.
* 2 eetlepels boter/margarine.
* 2 eetlepels bloem
* 300 ml melk
* 1 groentebouillonblokje
* Nootmuskaat
* Boter om in te vetten
* 50-75 g Parmezaanse kaas

2 rul het gehakt in de olie fruit de ui en knoflook kort
mee. Voeg de tomatenpuree toe en laat hem kort
meebakken voeg de gepelde tomaten (met het sap)
toe en druk de tomaten kleiner. Breng op smaak met
zout en peper, de gedroogde tijm, de rozemarijn en
de oregano. Breng het geheel aan de kook en laat het
10-15 minuten zachtjes pruttelen met de deksel op
de pan.
3 gaar de bonen in ca.15 minuten in kokend water
met zout. Kook de macaroni beetgaar volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Giet de bonen en de
macaroni af.
4 verhit de boter in een hoge pan. Bruineer de bloem
in de hete boter. Voeg al roerend 250 ml water, de
melk en het groentebouillonblokje toe. Breng het
geheel aan de kook en laathet ca.5 minuten pruttelen
met het deksel op de pan. Breng de saus op smaak
met zout,peper en nootmuskaat.
5 leg de helft van de macaroni, de bonen, het gehakt
en de helft van de saus in in lagen in ingevette hooge
ovenschaal. Sluit af met de macaroni en de saus. Rasp
de Parmezaanse kaas en strooi hem oven de
ovenschotel. Bak de schotel in 30-40 minuten goud
bruin in een voorverwarmde oven (elektrisch 200
graden)
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Guusje en Sophie uit de Populier

Antwoorden quiz over noten
(zie bladzijde 10)
1D, 2D, 3D, 4C, 5B en 6B

Veerle Otters
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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

