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Hoe maak ik...?
Dit keer gaat Donatusnieuws over Hoe maak ik....? Er is zoveel zelf te maken, dat
zie je in deze schoolkrant. Leon laat zien hoe je een kraanvogel kunt vouwen, Daan
hoe je slijm kunt maken en Levi’s oma maakt prachtige taarten. Nog meer ideeën
om zelf lekkere dingen te maken zoals appelmoes, wentelteefjes, abrikozengebakjes,
chocolate chip cookies of kinderchampagne. Milan en Celine waren op bezoek bij de
Klimop waar ze prachtige handpoppen hebben gemaakt.
Tot slot op bladzijde 13 staat een bijzonder interview door Eefje en Celine, want zij
mochten onze nieuwe directeur interviewen!
Veel leesplezier

Een leuk weekend?

Tip: zorg ervoor dat het een normaal weekend is zo dat
het wat leuker wordt.
Vrijdag: Na school gelijk naar huis, pak wat geld en ga
naar de winkel (met toestemming van je ouders). Koop
wat lekkers voor het hele weekend, maar niet te veel! Je
moet maandag nog gezond naar school. Na het winkelen
ga je naar huis en doe je wat je leuk vindt (bijvoorbeeld:
naar de voetbaltraining als je die hebt, gamen, buiten
spelen, lezen of tv kijken). Als avondeten hebt gehad, zou ik
na het jeugdjournaal "The voice" kijken of iets anders wat
je leuk vindt en een klein beetje van je lekkers smikkelen.
Zaterdag: Als je een wedstrijd hebt zou ik gelijk opstaan.
Als je geen wedstrijd hebt zal ik: 1 uitslapen, 2 opstaan tv
kijken, 3 rustig opstaan met een muziekje.
Na het ontbijt is het leuk om om ergens naar toe te gaan
(Niet gelijk) bijvoorbeeld: shoppen, bios of thuis blijven en
gamen!!! Net als vrijdag zou ik ‘s-avonds wat leuks kijken
en van het lekkers smullen .

Rebus door Britt (Populier)
(oplossing op de laatste
bladzijde)

Zondag: Op zondag (luie zondag!!!!) zou ik uitslapen
(jammer als je een wedstrijd hebt) en na al het slapen een
lekker ontbijt (met een eitje als je dat lust).
Voor de rest van de dag lekker lui tv kijken. Tip: Op
zondag is het niet handig om op te blijven want je hebt
maandag school(behalve studiedag)

Door Leon

Bladzijde 1

Logo-wedstrijd
We hebben Robin in de Kastanje verrast en hem verteld dat hij het winnende logo
had. Het komende jaar staat zijn logo voor op de krant!
(Eefje en Liese)
WINNEND LOGO!

Carlijn (Vlier)

Robin (Kastanje)

Lucy (Plataan)

Moos (Iep)

Simone (Kastanje)

Colin (Kastanje)

Finn (Hazelaar)

Tessa (Kastanje)

Janneke (Plataan)

Mila (Plataan)

Gijs (Plataan)

Lynn (Goudenregen)
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Weetjes over een echte kraanvogel (door Leon)
Op deze foto zie je een echte kraanvogel. In China speelt de kraanvogel al meer
dan 1000 jaar een rol als symbool voor onsterfelijkheid. Daarom wilde de
Volksrepubliek China de vogel als
nationaal symbool….tot men erachter
kwam dat de Latijnse naam van deze
soort “Japanse kraanvogel” betekent.
Toen hebben ze de vogel toch maar niet
opgenomen als symbool voor hun land.
Er zijn nog 1500 tot 2400
kraanvogels op de wereld. Dat zijn er
niet zoveel want ze zijn verdeeld over
Korea, Japan, China en Taiwan. Ze
broeden allemaal in Siberië, behalve een
klein groepje dat op het Japanse eiland
Hokkaido broedt.
Ze eten kleine diertjes zoals kikkers, visjes en insecten. Voordat ze naar het
zuiden trekken eten ze veel cranberries.
Wat heb je nodig?
Hoe maak je een kraanvogel van papier? (door Leon)
•
Een vierkant papiertje
1
2
2a
•
Als je wil stiften om te versieren
•
En geduld (omdat het soms niet lukt)
1.
Vouw het papiertje diagonaal aan alle twee
de kanten \/, verticaal | en horizontaal - .
2.
Kijk plaatje 1. Eerst 1 naar 1 dan 2 naar 2
als laatste 3 naar 3.

3

3.
Zorg er voor dat de onderkant open kan.
kijk plaatje 2. Doe dat ook aan de onderkant.
4.
vouw de boven kant (plaatje 2a) Open hem
aan de onderkant en kijk plaatje 3. Doe dat ook
links en aan de onderkant.
5.
Open hem aan de onderkant en kijk plaatje
4. Doe dat ook links en aan de onderkant.
6.

4

5

Kijk plaatje 5. Doe dat ook links.

7.
De snavel maak je door ongeveer hetzelfde
het doen als stap 6.
8.
(extra) versier zo mooi als je kan net als
plaatje 6.
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Hoe maak je een leuk schoolplein? (door Celine)

Hoe maak je appelmoes? (door Liese)
Ingrediënten:
Elstar appels
gember
Kaneel
Amareto
Honing

Mengen
Eerst de Elstar appel schillen
Als je de appels hebt geschild snij je
ze in kleine stukjes en doe je ze in
een pan
Dan voeg je wat gember toe kaneel
amareto en honing en roer je met
een lepel
Dan zet je de pan op het vuur en als
het heet is haal je de pan van het
vuur en ga je stampen
En dan laat je het afkoelen
En dan heb je appelmoes
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Rebus (door Levi)
(oplossing op de laatste blz.)

Mop 1:

Moppen (door Joep)

Er zit een man in een restaurant, hij roept de ober:” Ober ik heb een
half uur geleden slakken besteld en ik heb nog niks gekregen.” Zegt de
ober: “Nou meneer, ze kunnen nooit ver weg zijn.”

Mop 2:
Een man loopt bij een afhaalpizzeria binnen. “Wilt u de pizza in vieren
gesneden hebben of in zessen”, vraagt de bediende. “In vieren” zegt de
man. “Want ik denk niet dat ik zes stukken op krijg.”

Mop 3:
De bakker ligt in het ziekenhuis. Rara hoe kan dat?
Antwoord: Hij is aangevallen door een tijgerbroodje.

Hoe maak je kinderchampagne (door Liese)
Mijn juf Femke heeft een keer hele lekkere champagne gemaakt.
Zo maak je dat:
ingrediënten
ranja
spa groen
mengen
doe de ranja in een kan
doe vervolgens de spa groen in de kan
PROOST!
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Hoe maak je taarten? Interview met oma Joke (door Levi)

Quiz (door Leon)
Vraag 1: Hoeveel woorden staan er gemiddeld op een bladzijde van een boek ?
A.
200
B.
400
C.
300
Vraag 2: Hoe wordt glas gemaakt ?
A.
Door te blazen.
B.
Door in de oven te doen
C.
Door een machine
Vraag 3: Hoeveel mobieltjes heb je nodig om een trouwring te maken ?
(Er zit goud in een mobieltje!)
A.
50
B.
128
C.
200
Vraag 4: Waar zijn de glazen van een bril van gemaakt ?
A.
Glas
B.
Kunststof
C.
Plastic
Met dank aan Thijn en Kayleigh uit de Iep
(oplossing op de laatste bladzijde)
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Hoe maak je een bal van papiermache? (Door Milan)

Hoe maak je een abrikozengebakje? (door Leon)

Een abrikozen gebakje ?

Wat heb je nodig?
3 eieren
150 gr suiker
1 zakje vanillesuiker(8 gr)
250 gr boter
1 zakje bakpoeder (15 gr)
470 gr bloem
1 potje abrikozen jam (370 gr)

1.
Mix alles in een kom in volgorde (behalve de
jam) rustig door elkaar.
2.
Als het mooi deeg wordt, dan maak je twee
stukken.
3.
Knip een stuk bakpapier uit in de vorm van
jouw bakvorm en plaats het in de bakvorm.
4.
Pak een stuk deeg en maak het plat in een
bakvorm.
5.
Verspreid de jam op het deeg.(bedek de jam
goed!)
6.
Pak de tweede stuk en maak kleine balletjes,
brokjes of slierten(welke vorm je maar wilt)en leg ze
op de jam.
7.
Zet je bakvorm in de oven op 170 °C , 25
min en bak ze goudbruin.
KLAAR!!
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Hoe maak je Chocolate chip cookies? (door Joep)

Ingrediënten voor 20 koekjes
Bloem - 550 gram
Zout - 1 theelepel
Bakpoeder - 1 theelepel
Vanille-extract - 1 theelepel
Kristalsuiker - 180 gram
Donkere basterdsuiker - 180 gram
Pure chocolade - 350 gram
Eieren - 2
Boter(kamertemperatuur) - 250 gram

Instructies

Stap 1: De chocoladestukjes
Eerst moet de chocolade worden voorbereid. De chocolade moet in kleine stukjes van
ongeveer 1 bij 1cm worden gehakt.
Verwarm de oven voor op 190 graden.
Stap 2: Deeg maken
Meng de bloem, bakpoeder en het zout in een grote kom.
Doe in een tweede kom de boter, basterdsuiker, kristalsuiker en het vanille extract bij
elkaar en mix dit tot een romig mengsel. Voeg één voor één de eieren toe aan het
geheel.
Voeg daarna stap voor stap het bloemmengsel toe en roer alles goed door. Als laatste
worden de stukjes chocolade toegevoegd.
Stap 3: Koekjes maken
Gebruik een bakplaat en doe hier bakpapier op.
Schep met de twee lepels steeds een koekje op de bakplaat. Plaats de chocolate chip
cookies niet te dicht bij elkaar. Ze worden nog een stuk groter!
Stap 4: Bakken!
Plaats de bakplaat in de voorverwarmde oven en bak de koekjes 8 tot 10 minuten.
Hebben de koekjes een mooie goudbruine kleur dan zijn ze gaar. Het klopt dat ze nog
zacht zijn, bij het afkoelen worden ze pas harder.
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1.
-

Je hebt nodig:
Een kom of een diep bord
Een koekenpan
vork
Kaneel
Melk
Eieren
(oud)brood
Klontje boter

Eefje

7.

Laat een klontje boter smelten in de
pan

8.

Doe het brood in de pan

9.

Bak het brood mooi bruin en draai
het om

10.

Nu zijn beide kanten mooi bruin en
kunnen ze uit de pan!

11.

EN KLAAR ZIJN EEFJES
WENTELTEEFJES!!!

2. Doe de eieren in een bord
3. Doe er een scheutje melk bij
4. Voeg er een beetje kaneel aan toe
5. Goed door roeren met een vork
6. Doop het brood aan beide kanten erin

Hoe maak je
wentelteefjes?
(door Eefje)
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Hoe maak je een handpop? (door Milan en Celine)
In de Klimop wordt gewerkt met het thema Sprookjes en daarvoor hebben ze zelf
handpoppen gemaakt. Wij hebben een kijkje genomen in de Klimop en Lena heeft
ons uitgelegd hoe je dat kan doen.
Eerst maak je een mal van papier, in de vorm van de pop. Je knipt deze vorm 2
x uit een lapje vilt. Dan ga je eerst een pop versieren met kleren, haren, ogen,
neus, mond, etc. Je kan hier stof, oogjes, knoopjes, stiften en draad voor
gebruiken. De stof kan je plakken met Glutofix. Tot slot moet het andere stofje
met dezelfde vorm aan de achterkant. Dat is handig om met een zigzagsteek op
een naaimachine te doen, dus daar heb je hulp bij nodig. En dan niet de
onderkant dichtmaken want daar moet je hand in!
En dan spelen maar met je handpop, zelfgemaakt!!

Glutofix voor het plakken van stof

De twee lapjes op elkaar naaien,
niet de onderkant! Klaar!
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Strip over slijm - door Daan

Hoe maak je slijm? (door Daan)
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- door Daan
Noordpool en zuidpool in de middenbouw door Enza
Het onderwerp ging dus over de Noordpool en de
Zuidpool. We hadden tekeningen gemaakt en veel dingen
verzameld die daarbij horen. De tekening met de
ijsbeer (links op de foto) heb ik gemaakt. Op de
Noordpool en Zuidpolen is het veel kouder dan hier en
dat er veel dieren leven zoals de ijsbeer, de pinguïn, de
sneeuwvos, zeehond en herten. De sneeuwvos maakt
zijn holletje door in de sneeuw te graven, dan komt er
een kuil en dan slaapt hij daar in.
Op de Noordpool wonen mensen, wij noemen ze vaak
Eskimo’s maar eigenlijk moeten we deze mensen Inuit
noemen omdat sommigen van hen Eskimo als niet
aardig. De juf heeft veel filmpjes laten zien over de
noordpool en de zuidpool en er veel over verteld. We
hadden er boeken over, daar hebben we allerlei
informatie over gezocht. We hebben in een groepje een
groot blad gemaakt met plaatjes en allemaal weetjes.
Het was leuk om het over dit onderwerp te doen, ik
geef het een 9 ½! Nu zijn we verder gegaan met
Romeinen.
Groetjes van Enza
Pinquin door Dilan
uit de Goudenregen

Milan
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Interview met onze nieuwe directeur Margriet de Leeuw
- door Daan
Door Eefje en Celine
Hoe oud ben je? Dat mag je eigenlijk niet vragen aan iemand die zo oud is, :) :) …. Maar ik
ben 59 jaar. Ik ben zelfs al oma. Ik heb een kleinzoon, die net 4 jaar is geworden. Ik vind
het leuk om met hem erop uit te gaan, bijvoorbeeld naar het theater of naar de film.
Ik woon met mijn man in een huis in Lent. We hebben een grote tuin. Ik hou van de vogels
in de tuin en van wandelen in de natuur. Maar ik ga ook graag oude steden en musea
bezoeken, ik hou van kunst. Ik hoef niet zo nodig op vakantie, het liefst ben ik thuis.
Als ik een miljoen zou winnen, zou ik een weeshuis oprichten in een arm land. Dat heb ik
altijd al gewild.

Ik sport niet (ik zou wel moeten, haha), maar ik ben wel van plan om naar mijn nieuwe
werk te gaan fietsen, want ik woon in Lent. Vandaag ben ik met mijn donkerblauwe auto
want het is vies weer. Ik wandel graag, ik maak dan lange tochten.
Het leukste feest vind ik Sinterklaas. Ik hou ervan om surprises en gedichten te maken en
ik vind het leuk om de kinderen te zien genieten.
Ik hou erg van snoep (teveel, haha). Ook toetjes vind ik lekker, maar dan geen chocola,
maar iets met kwark of mascarpone.
Vroeger wilde ik het liefst toneel spelen en actrice worden. Later wilde ik directrice
worden omdat ik het belangrijk vind om kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. En om
ze goed te laten leren zodat ze later kunnen doen wat ze leuk vinden. Om ze te laten
ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze nog hulp bij nodig hebben.
Als ik een andere baan zou moeten kiezen, zou ik iets kiezen waarbij ik mensen kan helpen
gelukkiger te worden, zoals maatschappelijk werkster.
Dankjewel Margriet!
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De redactie
- doorvan
Daan 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

Oplossing rebus
Britt
Wie dit leest is lief

Begeleiding
Mariëlle Milder, Kim de Hoog, Egon Lamers
Vormgeving
Maarten Nijenhuis
Logo
Robin Meijerman
Inleveren
Stukjes kun je op beide locaties in de brievenbus
doen. E-mailen naar donatusnieuws@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

Antwoorden quiz Leon
1=c 2=a 3=c 4=b

Oplossing rebus Levi
Wilt iemand een kopje thee

Volgend thema:
De groene krant!

(natuur, duurzaamheid, milieu)

