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Beste schoolkrantlezer, 
 
Met plezier maken wij elke keer weer een nieuwe schoolkrant voor jullie. Daarbij zijn wij elke keer 
heel blij met de mooie dingen die jullie maken voor de schoolkrant! Hebben jullie meer leuke ideeën, 
laat het ons weten. Misschien kunnen wij, samen met jou er iets mee doen!! 
Nu lekker genieten van de nieuwste schoolkrant met een coole Glossy-omslag!!! 
 
Veel plezier, De Schoolkrantredactie 
 

 

                         
 

  
 

De meeste scholen in Nederland hebben een vertrouwenspersoon.   
Op onze school is dat juf Ingrid Kroeze. 

Ouders en kinderen kunnen bij haar terecht met een klacht over  
bijvoorbeeld pesten of ander gedrag op school waar je je niet fijn  
bij voelt, maar ook als je een klacht hebt over iemand op school.  
Samen gaan jullie dan op zoek naar een oplossing en eventueel  

kan ze doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon buiten school  
of een andere instantie. 

 

 
ingrid@dirkvandijkschool.nl 

 

Colofon 
 
Hoofdgebouw: 
Zilverschoon 81 
8265 HE Kampen 
038-3316208 
 
Locatie bovenbouw: 
Tormentil 109 
038-3325297 
 
Belangrijke mailadressen: 
info@dirkvandijkschool.nl  
schoolkrant@dirkvandijkschool.nl 
verkeersouders@dirkvandijkschool.nl 

Redactie schoolkrant 
 
Susan Endeman (ouder) 
Annette van Raalte (ouder) 
Lianne Stift (ouder) 
Jessica Roorda (ouder) 
Angela Hofstra (ouder) 
Esther Kuilema (leerkracht) 
Annemieke Riksen (leerkracht)  
 



Beste jongens en meisjes 

 

Alweer de eerste schoolkrant van dit jaar. Jullie zijn weer heel druk geweest om 

er een prachtige krant van te maken. Ook de redactie van de schoolkrant heeft 

z’n uiterste best weer gedaan om alles te verzamelen en in elkaar te zetten..  

Wat gaat de tijd snel. Zo was het nog zomervakantie en zaten we heerlijk in het 

zonnetje en zo kijk je naar buiten en is de hele wereld wit.  

We zijn met z’n allen, juffen, meesters, ouders en vooral jullie als leerlingen al weer heel druk ge-
weest met allerlei dingen. December was natuurlijk de gezellige feestmaand en we kunnen terugkij-
ken op een heel geslaagd Sinterklaas- en Kerstfeest. Mede dankzij heel veel ouders was het weer per-
fect. 
 
Groep 8 is met de bus naar Amsterdam geweest en ze brachten daar een 
bezoek aan het Rijksmuseum. Een selfie bij de Nachtwacht was zo gemaakt. 
Ook werden weer verschillende workshops gehouden (bezoek van uilen, 
Boeksterren enz.)  
 
Ook in het gebouw aan de Zilverschoon zijn een paar dingen aangepast. Overal dubbel 

glas, het is weer lekker warm, en een aantal ramen is vernieuwd. Ook zijn de lampen in 

de grote hal nieuw en dankzij de familie Sijbesma is het weer heel gezellig daar. Op dit 

moment zijn we bezig om te kijken of we wat aan het plein bij de Zilverschoon kunnen 

doen. Wordt zeker vervolgd. 

Alle groepen hebben een paar computers in de klas staan. Die worden 

wat oud en langzaam. Daarom……… alle groepen hebben maar liefst 5 

nieuwe Chromebooks (kleine computers) gekregen en de kleuters ma-

ken nu, of binnenkort, gebruik van prachtige tablets. 

 

Dit jaar hebben we voor het eerst ook kennismakingsgesprekken gehouden. In de boven-

bouw waren jullie bijna allemaal bij dat gesprek. Op die manier konden de  ouders kennis-

maken met de leerkracht en de leerkracht wist op deze manier veel meer van jullie. Hou 

ook de site en Facebook in de gaten en heel veel nieuws komt ook elke week via de mail. 

Verder zijn we nog met allerlei plannen bezig. Zo hebben we besloten dat groep 8 dit jaar 

op kamp gaat en hebben we koffie-uurtjes voor jullie ouders. Jullie horen zeker weten nog 

veel meer dit jaar!! 

We hopen dat we op die manier met z’n allen er voor zorgen dat het nog leuker, beter en 

gezelliger wordt op school. Dat kunnen we niet alleen als juffen en meesters maar daar 

hebben we de ouders en zeker ook jullie bij nodig. Houd het gezellig met elkaar, respecteer 

elkaar, help elkaar maar ook heb veel plezier met elkaar. Als we dat doen gaan we elke 

morgen fluitend naar school en dat is toch het belangrijkst! 

 











 

 

Van 25 januari t/m 4 februari waren weer de nationale voorleesdagen. 
Onze school startte dit op met een voorleesontbijt op woensdag 25 januari.  

Na het ontbijt kwamen er echte prinsessen bij ons op school om voor te lezen.  
Ze lazen voor uit een sprookjesboek, onder andere over Roodkapje en de Prinses op de erwt. 

Bij de kleuters lazen ze het boekje: De kleine walvis.  
Dat was heel erg leuk! Kijk maar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein 
vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij een 
jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een 
bijzondere vriendschap… 
 
Dit boek is geschreven door Benji Davies.  
In 2015 is hij door Edward van de Vendel naar het 
Nederlands vertaald.  
 
Speciaal voor de Nationale Voorleesdagen is er een 
mini-editie van dit boekje met gratis app.  

  

Beer moet heel nodig.  Hij loopt naar de wc. 

Maar de deur is op slot. Wat  moet hij daar nu mee? 

'Hé, wie zit daar op de wc?' Raad je mee?  

Een hilarisch prentenboek vol dierenvrienden  

die heel lang moeten wachten voordat de  

deur van de wc eindelijk open gaat... 

Dit boek is geschreven door: 

Harmen van Straaten  



  

In december heeft juf Wilma een heel leuk boek voorgelezen over: 

      ‘De nieuwe kleren van de kerstman’. 

Als de kerstman de mensen wil gaan bezoeken, blijken zijn rendieren  

ziek en kan hij zijn kleren nergens meer vinden.  

Gelukkig heeft zijn knecht Stoppel een oplossing…… 

  Er is in groep 4a veel gelachen toen dit boek werd voorgelezen. 

 

Juf Louky heeft in groep 4b het boek: ‘De Gorgels’ voorgelezen. 

       Dat vonden de kinderen erg leuk.  

  En weet je??? Er is nu ook een deel 2!!! 

Deel 1: 

Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit een vreemd 

wezentje op de rand van zijn bed. Het lijkt wel een bolletje wol, 

met armpjes en beentjes en twee harige, puntige oren. Maar 

als Melle het licht aandoet, is het wezentje verdwenen. Als hij 

er op school over vertelt, lacht iedereen hem uit. Zelfs papa, die 

bioloog is, zegt dat het onzin is, dat zulke wezentjes niet 

bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij gezien heeft… 

Het is een spannend avontuur over Gorgels, Brutelaars en een 

jongen met superogen. 

Deel 2: 

  Het is een van de koudste dagen van het jaar op 

  het Eiland als de kleine Gorgel Bobba wordt 

               geboren in een warm holletje onder de met s

  neeuw bedekte duinen. In de lente speelt hij  

      voor het eerst buiten met andere Gorgeltjes.

   ’s Nachts moet hij naar school, om te leren over 

  dieren, planten én natuurlijk mensenkinderen! 

  Bobba is een van de snelste Waakgorgels-in-

  opleiding en als hij na een paar jaar zijn diploma 

  ontvangt, geeft de Grijze Gorgel hem de foto van 

  het jongetje over wie hij moet gaan waken. Een 

  klein jongetje met krullen. Hij heet Melle…  

 

     Bestaan Gorgels echt? Volgens de lezers wel! 

  Wil jij het weten??? Lees het boek.  

 







 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Knutsel, frutsels & puzzels 

Doppen/knopen windvanger: 
                                              Wat heb je nodig: een bloempot,  

                                                verf, dopjes van flessen, knopen,  
draad en fantasie!        

                                         En maak er een geweldige windvanger van!    
 

 

 

 

Puzzelboom 

 
 
 
 
 
 
Heb je een puzzel die je niet meer maakt                                                   
(of missen er misschien een paar stukjes)                                                  
Maak er iets leuks van zoals deze leuke:                                                         
PUZZELBOOM! Je kan de stukjes leuk verven, 
Plakken en zie hier je eigen kunst creatie!                                                                                        
 

 

      

 

 

 

 

 



 











“Pauze pret”

DE MENSELIJKE KNOOP

Een kind wordt even omgedraaid. Alle andere kinderen gaan in een kring staan, de handen
in elkaar. Daarna maken ze een ‘knoop’ door onder of over elkaar’s armen, door de benen
te kruipen, zonder de ketting te verbreken. Aan het aparte kind dan om de knoop weer te

ontwarren! Plezier en lachen verzekerd!

HET LEVENSGROTE BORDSPEL

Heb je niet veel gras? Geen nood, ook op een terras kun je veel spelletjes
buiten spelen! Laat de kinderen dan zelf de pionnen spelen in een

levensgroot bordspel dat je op de grond tekent! Uiteraard maak je dan ook
een levensgrote dobbelsteen (bijv van karton of piepschuim).

VOOR DE ECHTER DURVERS: EEN MODDER TAARTEN STATION!

 Een eigen hoekje om moddertaarten te maken, met alles erop en eraan.
Een grote bak modder, schorten, bakvormpjes, steentjes en takjes om te

versieren, lepels om te roeren,… �

Vraag de juf of meester om hulp!!!



ANGRY BIRDS IN HET ECHT

Van het razendpopulaire telefoonspelletje
AngryBirds is reeds een speelgoedversie

gemaakt, maar waarom het niet zelf naspelen?

PUNTEN GOOIEN

Een beetje zoals op de kermis, kinderen moeten balletjes
gooien naar bepaalde doelen waar punten op geschreven

staan. Doelen kunnen kommetjes zijn, hoepels of manden, en
de te scoren punten worden hoger naarmate de

moeilijkheidsgraad om te scoren. Deze is ook een hele leuke
als je een zeil (of laken) hebt waar je in mag knippen!

LEVEND STEEN,  PAPIER,  SCHAAR

De groep wordt in tweeën verdeeld. Elke groep spreekt in het geheim een gebaar af, en een reservegebaar. De drie gebaren waar
uit gekozen kan worden, zijn:

Steen (een vuist maken van de hand)
Papier (de hand plat uitgestoken houden)

Schaar (De wijsvinger en de middelvinger als een soort "schaar" uitgestoken houden)
Dan komen de beide groepen in twee lijnen tegenover elkaar te staan. Dan roept iedereen: EEN-TWEE--GEBAAR en afhankelijk

van welke gebaren de beide teams laten zien, wint het ene team en verliest het andere. Dit zit als volgt:

Steen verslaat schaar (een steen maakt een schaar bot)
Schaar verslaat papier (een schaar kan papier kapot knippen)

Papier verslaat steen (papier kan een steen inpakken)
De groep die verliest moet snel achter de veilige achterlijn rennen, anders worden ze getikt. Kinderen die getikt zijn, zijn óf af, óf
ze gaan naar de tegenpartij en spelen daar weer verder. Het reservegebaar wordt gebruikt als allebei de groepen hetzelfde eerste

gebaar hadden. Het spel is afgelopen als één van beide groepen helemaal af is

Vraag gerust hulp aan je juf of meester!!! 



Groep 5a. Juf Mariëtte en juf Susan. 
 
Meidenvoetbal 

Ik zit op go ahead. 
De meiden uit mijn team zijn lief. 

Trainingen zijn leuk, mijn trainers ook. 
Ik speel vaak voetbal, op het veld in de  
speeltuin met mijn neefje. 

Voetbal is mijn liefelingssport. 
Voetbal is leuk, moet je ook probeeren. 

Noah  
 
 
 
Ballet 

Ik zit al een tijdje op ballet 
We moeten altijd een zwart pakje met een 
rokje eraan vast 

en daaronder een dunne lichtroze maillot 
en witte schoentjes 

Je mag pas op spitzen als je 12 jaar bent. 
We moeten rekken en strekken en aan de 
bar 

we doen alles op muziek. Het is heel 
vermoeiend,als je de balletzaal 

binnenkomt heb je het super koud en als 
je naar huis gaat heb je het  
bloedheet. Het duurt meestal 2 uur. 

Jongens kunnen ook best op ballet zitten. 
Kortom, het is super leuk vind ik 

Fay 
 
Gym 

Gym is een leuke sport 
Je moet lenig worden voor de split en de 

spagaat. 
Elke donderdag gymen we van 5 tot 6 
uur. 

En we doen soms wedstrijden. 
Maar je krijgt altijd een prijs 

Samen oevenen wij voor de wedstrijden. 
En er zijn vier juffen. Je hoeft niet altijd 
mee 

te doen met de wedstrijden. 
De lessen zijn heel leuk!!! 

Groetjes 
Emma, Chloë en Kayleigh 
 

 
 

 
 

Tafeltennistoernooi 

In de herfstvakantie hadden we een 
tafeltennistoernooi. 

We hebben het leuk gehad, en ik ben 2 
dis en Ebrar is 3 dis geworden 

En het was bij de maate 6  En het was 
gewoon een zaaltje  
met tafeltennistafels. Er deden allemaal 

kinderen van scholen mee 
En we hadden het heel erg gezelich en 

daarna gingen we naar huis 
toe met de auto van  Ebrar 
Nova en Ebrar 

 
 
 
 
Korfbal 

bij korfbal mag je niet lopen met de bal. 
je moet in de verdedeging staan als je 

groepje de bal niet heeft. 
En korfbal is een leuke sport. 
Je moet goede schoenen hebben 

je hebt doorloopballen gewoon schieten 
en strafworpen. 

Ik zit in F1. 
En in een wedstrijd staan er 2 naast . 
Er staan er 5 in en we zijn met zn 7 en 

ik zit in club dos. Dit was het 
Jasmijn 
 
 
 

 
 

 
Kikboxsen 

Tijdens het sparren niet te lang wachten 

Bij kikboxsen gaat het om hard en snel en 
precies 

dingen die je moet doen. 
Bij kickboksen heb je handschoenen en 
kniebeschermers nodig. 

Eerst moet je de warmingup en daarna 
de rest. 

Dat is trappen en slaan. Je kan er energie 
in kwijt 
Nick, Quinten 

 
 

 
 



Gamen 

gamen is heel leuk 
je hebt x box en playstasion en nintendo 

en heel veel meer spellen 
er is overal een bepaalde leeftijd voor elk 

spel 
ik vind fifa de leukste omdat het voetbal is 
je kiest een club en een speler en dan 

kun je spelen 
Mika 

 
 
 

Voetbal  

Voerbal is een leuke sport 

Kampen heeft drie voetbalclubs 
Goahed, Dos, KHC 
Meisjesvoetbal wordt steeds populairder 

Wij vinden voetbal een leuke sport omdat 
je kan scooren 

Omdat je trucjes kan doen. 
Omdat je mooie omhalen kan doen 
We trainen twee keer per week en een 

wedstrijd per week 
Patrick, Brian,Lars, Arne 
 
 
 

 
Sporten 

sporten is gezond voor je 
ik zit ook op een sport. 
Ik zit op amdg. Ik doe majorette 

dat vind ik leuk. Je kan wetstrijden doen. 
En het nk daar kan je kampioen worden 

met de heele groep. 
je hebt nodig. 
een betton en een leuke meziek en  

mooie pakjes 
en met een betton kan je  trucs mee doen 

en 
ebrar zit ook in mijn groep 
we zitten in c team. dit is mijn spord! 

Demi 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kickboksen 

Is een sport dat je moet trappen, slan en 
beuken. Wat heb je nodig: hanschoenen, 

bitje, kniebeschermes. Je moet lessen 
nemen en je bent met meerdere 

kinderen. Je moet elkaar proberen te 
raken maar niet om ekaar zeer te doen. 
Als je goed bent moet je in een ring 

vechten. En als je kamieon bent krijg je 
een soort riem en die is best groot. Het is 

een verdedegingsport. 
Romée 
 
Hockey 

hockey is een leuke sport. 

hockey doe je met een bal en een stick 
en een veld of in de zaal. de kiper heeft 
een  

speciaal pak aan, dus daarom is hockey 
een leuke sport 

je speelt met 11 spelers.  
in de zaal doe je in de winter en de teams 
zijn f,e,d,c,a 

bij f moet je vijf zijn. bij e moet je 8 zijn 
Tommaso en Adam 

 
Paardrijden 

een paard heeft geen kop maar een 

hoofd 
een paard heeft geen poten maar benen 

hij heeft geen haren maar manen 
een paard heeft een mooie bles 
Mare en Nynke rijden paard 

Mare rijd op manege zwartedijk en Nynke 
op manege elburg  

je kan crossen, dressuur, springen en 
voltiege. 
wij vinden paardrijden heel leuk 

Mare en Nynke 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                             
 Badriya  





Survival tips 

Wat heb je nodig? 

• Een mes. 

• Kompas 

• Tentje 

• Aansteker 

• Slaapzak 

• Camouflage 

• EHBO kistje 

• Bergschoenen 

• Lichtkogels 

• Jachtvergunning 

• Verstand van de natuur 

  

Waar kun je survivalen  

• In de jungle 

• In het bos 

• Op het keteleiland 

• Op een eiland 

• De woestijn 

 



Interview groep 8

Door S

Interview Soma: Tycho Jalving groep 8 a

Hoe vond je het op de Dirk van Dijk

Hoe vind je het om is een meester te hebben

leuke meester hoor

Heb je nog tips voor kinderen die net beginnen aan de bovenbouw? 

luisteren naar de lessen

Wat heb je liever klassenshow of musical? 

Welke groep vond je het leukste?

 

 

interview Charlotte: Vera Stuivenvolt groep 8 b

hoe vond je het op de Dirk van Dijk ? 

vind je de cito spannend om te maken? 

welke groep vond je het moeilijkst? 

Vind je het spann

 

 

 

Interview Maud: Lars Eijsink groep 8 b

Hoe vond je het op de Dirk van Dijk? 

Wat was het leukste jaar? 

Wat was het moeilijkste jaar? 

Heb je zin in de musical? 

Kijk je uit naar de middelbare school?

 

 

 

Interview groep 8

Door Soma, Charlotte en Maud

oma: Tycho Jalving groep 8 a 

Hoe vond je het op de Dirk van Dijk? Leuke school en leuke meesters en juffen

ind je het om is een meester te hebben? Het is een verandering .het  wel een 

ester hoor 

Heb je nog tips voor kinderen die net beginnen aan de bovenbouw? 

luisteren naar de lessen 

Wat heb je liever klassenshow of musical? Ik vind de musical wel leuker

Welke groep vond je het leukste? Groep 7a, omdat ik mijn niveau kon verbeteren

interview Charlotte: Vera Stuivenvolt groep 8 b 

hoe vond je het op de Dirk van Dijk ? leuke en gezellige school 

vind je de cito spannend om te maken? ja best wel  

welke groep vond je het moeilijkst? Groep 6 want dan beginnen de cito’s

Vind je het spannend om naar de middelbare school te gaan?

groep 8 b 

Hoe vond je het op de Dirk van Dijk? Leuk, omdat er weinig wordt gepest

Wat was het leukste jaar? Groep 6 

Wat was het moeilijkste jaar? Groep 7, omdat daar een entreetoets was

Heb je zin in de musical? Ik heb liever een klassenshow 

Kijk je uit naar de middelbare school? jawel 

Interview groep 8 

oma, Charlotte en Maud 

? Leuke school en leuke meesters en juffen 

Het is een verandering .het  wel een 

Heb je nog tips voor kinderen die net beginnen aan de bovenbouw? Goed 

Ik vind de musical wel leuker 

Groep 7a, omdat ik mijn niveau kon verbeteren 

 

Groep 6 want dan beginnen de cito’s 

end om naar de middelbare school te gaan? Nee, valt best mee. 

Leuk, omdat er weinig wordt gepest 

r een entreetoets was 



GAME PAGINAGAME PAGINAGAME PAGINAGAME PAGINA

1. GTA V. (18+)

Is een moordspel het kan heel grappig 

zijn, je kan er ook in racen. Er zijn ook mooie plekjes.

Je kan ook parachute springen van hele grote bergen af. Je 

kan ook met vrienden spelen, in voertuigen 

rijden/vliegen/varen.

 

2. Roblox (3+)

Roblox is een game voor de 

pc, xbox one, smartphone/iphone en ipad/tablet.

Er zijn 2 dingen 

soort van fabriekjes), en obby’s (een soort van parcour). Je

kan een GRATIS

zonder account, maar dan kun je meestal niet chatten. Het 

is alleen wel Engels, maar wel online en loopt BIJNA NOOIT 

vast. 

 

 

3. Minecraft  (3+)

Minecraft is een 

WERELDBEROEMD 

one/360 ps3 ps4 tablet/ipad smartphone/iphone. Je begint 

als Steve, het standaard poppetje. Je 

kopen voor 20 euro dat is wel online en offline (het verschil 

is: online is samen met andere offline is al

minigames spelen op speciale “servers” ook heb je de 

gamemodes: survival met levens en moet je alles zelf 

krijgen, en hardcore een soort van survival maar als je dan 

dood gaat kan je nooit meer in je wereld, in creative 

(kreatief) kan je z

Maker: Notch

 

GAME PAGINAGAME PAGINAGAME PAGINAGAME PAGINA    

GTA V. (18+) 

Is een moordspel het kan heel grappig 

zijn, je kan er ook in racen. Er zijn ook mooie plekjes.

Je kan ook parachute springen van hele grote bergen af. Je 

kan ook met vrienden spelen, in voertuigen 

rijden/vliegen/varen. 

(3+) 

Roblox is een game voor de 

pc, xbox one, smartphone/iphone en ipad/tablet.

Er zijn 2 dingen ECHT VAN ROBLOX, dat zijn: tycoons (een 

soort van fabriekjes), en obby’s (een soort van parcour). Je

GRATIS account aanmaken, je kan ook spelen 

account, maar dan kun je meestal niet chatten. Het 

is alleen wel Engels, maar wel online en loopt BIJNA NOOIT 

Minecraft  (3+) 

Minecraft is een 

WERELDBEROEMD spel voor de PC xbox 

one/360 ps3 ps4 tablet/ipad smartphone/iphone. Je begint 

als Steve, het standaard poppetje. Je KAN de echte versie 

kopen voor 20 euro dat is wel online en offline (het verschil 

is: online is samen met andere offline is alleen) je kan ook 

minigames spelen op speciale “servers” ook heb je de 

gamemodes: survival met levens en moet je alles zelf 

krijgen, en hardcore een soort van survival maar als je dan 

dood gaat kan je nooit meer in je wereld, in creative 

(kreatief) kan je zelf bouwen en kreatief zijn. 

Maker: Notch 

zijn, je kan er ook in racen. Er zijn ook mooie plekjes. 

Je kan ook parachute springen van hele grote bergen af. Je 

pc, xbox one, smartphone/iphone en ipad/tablet. 

dat zijn: tycoons (een 

soort van fabriekjes), en obby’s (een soort van parcour). Je 

account aanmaken, je kan ook spelen 

account, maar dan kun je meestal niet chatten. Het 

is alleen wel Engels, maar wel online en loopt BIJNA NOOIT 

one/360 ps3 ps4 tablet/ipad smartphone/iphone. Je begint 

de echte versie 

kopen voor 20 euro dat is wel online en offline (het verschil 

leen) je kan ook 

minigames spelen op speciale “servers” ook heb je de 

gamemodes: survival met levens en moet je alles zelf 

krijgen, en hardcore een soort van survival maar als je dan 

dood gaat kan je nooit meer in je wereld, in creative 

 



Recepten 
door Kayleigh en Emma 

 

Grote chocolate chip koekjes. 

• 250 gr bloem 

• 0,5 tl baksoda 

• 0,5 tl zout 

• 170 gr ongezouten boter,gesmolten 

• 200 gr bruine basterdsuiker 

• 100 gr suiker 

• 1 el vanille-extract 

• 1 ei 

• 1 eidooier 

• 325 gr chocolate chips 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 170 graden.  Vet een bakplaat in. 

zeef de bloem,baksoda en zout boven een kom en roer door elkaar. 

Roer de gesmolten boter,bruine suiker en suiker in een middelgrote kom goed door elkaar.Klop 

het vanille-extract, ei en eigeel erdoor tot een licht en romig mengsel.Voeg het bloemmengsel toe 

en roer goed door elkaar.Roer de stukjes chocola erdoor met een pollepel.Schep hoopjes deeg op 

de bakplaat. 

Bak de koekjes ongeveer een kwartier. 

Paar minuten afkoelen op de bakplaat. 

En klaar is kees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupcakes 

125 gr roomboter op  kamertempratuur 

125 gr kristalsuiker 

125 gr zelfrijzend bakmeel 

2 eetlepels melk op kampertemperatuur 

2 eieren op kamertemperatuur 

15 minuten op 160 graden in de oven 

 

Macaroni  met het kaassausje 

2 uien 

1 rode of gele paprika 

1 zakje kaassausje 

1 zakje parmezaanse kaas 

400 gr  kipfilet in blokjes  

Ca 1 eetlepel italiaanse kruiden 

500 gr macaroni 

 

 

 





Rebus [Carey en Tatum] 
Oplossing:1 

GELUK IS … 

Geluk zit in kleine dingen. 
Geluk kan onverwachts 
binnendringen.Geluk is zo fijn. 
Geluk kan zo mooi zijn. 
Als je het geluk maar vinden kan. 
Dan krijf je er nooit genoeg van. 
[Mila] 

Bijg
eloof 

GROEP 6a 

Juf Willeke 

Juf Hermien 

Raadsel 
Wat is het toppunt van ongeluk? 

[Marijn] 
Oplossing:2 

Weetjes: 
1. Het woord bestaat uit de Griekse 

woorden Paraskividekatriafobie(vrijdag) 
Dekatreis (13) en fobie (angst). 

2. Op vrijdag de 13e gebeuren er juist 
minder ongelukken! Waarschijnlijk omdat 
mensen extra voorzichtig zijn (en zelfs 
thuisblijven). 

3. In Italie wordt 13 gezien als geluksgetal. 
Daar is vrijdagh de 17e juist een 
ongeluksdag. 

4. Iedere maand die begint op een zondag 
heeft een vrijdag die valt op de 13e. 

5. In hotels wordt de 13e verdieping vaak 
overgeslagen. In vliegtuigen vind ook 
vaak geen 13e rij. 

[Romy en Gülnihal] 

Mop 

Dokter ik zit al de hele 
dag met mijn collega in 
mijn maag. 
[Jason en Cas] 

[Charissa en Ayse] 

Mop 

Vraag: Waarom 
neemt een dom 
blondje altijd een 
ladder mee naar de 
winkel? 

Antwoord: 
Voor de hoge prijzen. 
[Jahnilo en Chris] 

Vrijdag de 13de 

Ik heb maandag 

Per ongeluk 

Een zwarte kat 
Over mijn schouder 
Onder een ladder gegooid. 
[Chelsea] 

Oplossingen: 

2. Een zwarte kat die onder 
een ladder doorloopt op 
vrijdag de 13e 

 

1. Onder een ladder 
doorlopen. 



Woordzoeker. [Leroy, Koen en Fenneke] 

[Sander, Oscar en Omid] 

Rebus. [Tomas] 
Oplossing: 3 

Oplossing: 

3. Een klavertje vier brengt altijd geluk 

Weetjes 

1. Vrijdag de 13e is bijzonder omdat het de combinatie is 
van een nefast getal en een nefaste dag in de week. 

2. Over de oorsprong van vrijdag als ongeluksdag bestaat 
geen zekerheid. Het is de dag waarop Christus gekruisigd 
is en waarop de Romeinen hun doodvonnissen  
uitspraken. Ook in Engeland werd de doodstraf steeds op 
vrijdag uitgevoerd. 

3. Mensen die te kampen hebben met een ziekelijke angst 
voor vrijdag de 13e, lijden aan Paraskevidekatriafobie. 

[Abdirahman en Maarten] 



Interview stadsdichter  

Ilja Alberts  

 

Voor deze editie van de schoolkrant hebben Mia ten Heuvel, Chloë Dijkstra en Vera 

Stuivenvolt uit groep 7/8B de Kamper stadsdichter geïnterviewd. Naar aanleiding van 

dit interview schreef zij ook een gedichtje, speciaal voor de Dirk van Dijkschool. 

Vraag 1: Wat doet u precies als je stadsdichter bent?  

Ik moet elk jaar in ieder geval 5 gedichten schrijven over Kampen. En ook wel is in de 

Brug, Kamper almanak en in een boekje met allemaal dichters van heel verschillende 

stadsdichters  

Vraag 2: Waarom heeft u voor dit werk gekozen?  

Omdat ik het heel erg leuk vindt om gedichten te schrijven.  

Vraag 3: Wat vindt u nou zo leuk aan stadsdichter zijn?  

Ik vind het heel erg leuk dat mensen mijn gedichten lezen.  

Vraag 4: Hoe kun je stadsdichter worden?  

Ik moest mee doen met een wedstrijd, en moest toen 2 gedichten op sturen waarvan 

1 over Kampen en de andere mocht ik zelf verzinnen. Daar werd toen iemand 

uitgekozen en dat is toen bekend gemaakt op een avond. Er waren er uiteindelijk 3 

genomineerd en daar was ik er 1 van.  

Vraag 5: Hoe lang bent u al stadsdichter?  

Ik ben al sinds maart 2016 stadsdichter.  

Vraag 6: Wat voor gedichten schrijft u?  

Van alles en nog wat. De laatste die ik geschreven heb ging over vuurwerk en 

daarvoor 1 over de stadskazerne. 

Vraag 7: Hoeveel gedichten heeft u ongeveer al geschreven als stadsdichter?  

Ongeveer 10. 

Vraag 8: Hoeveel dagen werkt u in de week?  

Gewoon een beetje tussendoor als ik tijd heb.  

Vraag 9: Doet u nog een andere baan naast gedichten schrijven? 

Ja, ik werk in de kinderopvang in Hattem.  

Vraag 10: Schrijft u de gedichten of typt u ze?  

Meestal schrijf ik ze eerst op een notitieblok en daarna typ ik ze. 

 

               Gatenkaas 

Van opa krijg ik vandaag, helaas, 
Een plakje echte gatenkaas 
Ik word daar zenuwachtig van 
Waar moet ik nou beginnen dan? 
‘K begin er helemaal van te zweten 
Wil het nu eindelijk wel weten: 
Kun je de gaten ook op eten? 

 

               Ilja Alberts 



De stelling van deze schoolkrant: 

‘Als je ziet dat er iemand geplaagd of gepest wordt en je vertelt dit aan 

de juf of meester…. 

dan ben je aan het klikken!’ 

Wij hebben dit aan de kinderen in verschillende groepen gevraagd. 

Groep 4a: juf Wilma 
De hele groep vindt dat het niet echt klikken is, 

als het om PESTEN gaat! 
 
 “Dit is niet echt klikken, ik vind het juist iemand 

anders helpen...” 
  

“Ik zou proberen om het te laten stoppen. Lukt 
dat niet, dan naar de juf.” 

 

Het is geen klikken. Ik zou zeggen :”stop, hou 
op", luisteren ze dan niet, dan zou ik vragen 

waarom ze het doen en dan naar de juf gaan. 
 

Dit is niet echt klikken, maar ik zou eerst vragen : 
"Waarom pest jij?" 

 

Groep 7/8b: Juf Linda 

 
'Soms is het lastig om het te vertellen, omdat je 

dan zelf bang bent voor de pester. 
Sommige pesters bedreigen je. 

bijv.: 
"Als je het vertelt, wacht ik je op na schooltijd." 

 

Uiteindelijk vindt de hele groep dat je het wel 
gewoon moet vertellen. 

 
Dus deze groep vindt: 

'Nee, je bent dan niet aan het klikken.' 
(Je klikt wel, maar het is goed klikken.) 

 Groep 3b: juf Annemieke en Juf Jolanda 
“Nee, je bent niet aan het klikken, want pesten en plagen is zielig.  

En anders gaat het door en dat doet pijn!” 
 

“Je moet zeggen ‘stop hou op’,  
dan moeten de kinderen stoppen.”  

  

“Je kunt ook samen met het kindje naar de juf gaan, dan kun je het 

samen vertellen.” 

Groep 6a: juf Hermien en juf Willeke 
      

Nee, want je helpt er iemand mee. 
Iemand helpen is goed. Zo kan je het probleem 

helpen oplossen.  
Als je naar de juf of meester gaat, doe je een 

goede daad en ben je dus niet aan het klikken. 

Groep 5a: juf Susan en juf Mariëtte 
       

Eigenlijk niet, want het is heel belangrijk dat de 
pester stopt. Klikken vinden wij iets vertellen 

over een ander waar jijzelf of een ander niet echt 
last van heeft. Bijvoorbeeld aan de juf of meester 

vertellen dat iemand kauwgom heeft.  

 Groep 4b: juf Louky en juf Elizabeth 
De meerderheid van groep 4 is het met deze stelling ONEENS. 

 

“Nee, je bent niet aan het klikken. Omdat het goed is, want anders 
doet iemand zich zeer. Of slaat iemand of schopt iemand.” 

 

“Nee, want als je ziet dat iemand gepest wordt is het juist goed. 
Pesten is niet leuk/niet goed!” 

 

“Nee, omdat het juist goed is. Dan kan juf het weer goed maken!” 

 

 







Clini Clowns zorgen voor een lach

 bij een ziek kind

Steun onze goede doelen!!!!

Kika werft fondsen

 voor onderzoek naar kinderkanker



Moppen en raadsels
Alfabet
Hoeveel letters heeft het alfabet?
Antwoord: 23, want de KLM is weggevlogen

Vroem!
Maarten zit in de klas en zegt: “vroem,
vroem!” De juf zegt dat hij naar de gang 
moet als hij het nog 1 keer doet. Toch 
doet hij het weer: “Vroem,vroem!” ‘Nu is 
het klaar,’ zegt de juf. ‘Ga maar naar de 
gang’. Waarop Maarten zegt: ‘Sorry juf 
dat gaat niet. Mijn benzine is op...’

Vliegend raadsels
Waarom vliegen vogels           
elke keer naar het
zuiden?
Antwoord: omdat lopen
te ver is Spelletje

      Nick gaat met zijn vader een potje 
         mens-erger-je-niet spelen. Hij gooi

de dobbelsteen naar het plafond. 
‘Waarom deed je dat?’ vraagt zijn 
vader. Nick: ‘Wie het hoogst gooit 
mag toch beginnen?’

Apenraadsels
Welke aap glijdt er door de sneeuw?   Wat gebruikt een aap om 
Antwoord: De chimpanslee                   lekker te ruiken?  

Antwoord: chimpanspray



Boekenpagina groep 7/8b  

 

Lena Lijstje – door Nina Voshol en Sara Karatas.  

 

Lena Lijstje is een boek over een meisje. Lena Lijstje, zo heet ze 

niet echt hoor, maar zo noemen haar ouders haar, omdat ze 

overal lijstjes van maakt. Dat doet ze omdat ze nooit kan kiezen. 

Ze maakt lijstje over: voordelen van een vuilniszak, anti-

nagelbijtlijstje, voordeel van een jongen zijn, dingen die ongeluk 

brengen, nieuwe scheldwoorden en nog veel meer. Lena Lijstje 

is niet echt meisjesachtig ze houdt niet van jurken, rokjes, maar 

ze houdt wel van spijkerbroeken en voetballen. De schrijfster van het 

boek is Francine Oomen. Ze is geboren op 27 maart 1960.En is dus 

nu 56 jaar. Ze heeft 2 ouders die gescheiden zijn toen ze 12 jaar was. 

Francine Oomen heeft ook zelf een paar boeken geïllustreerd. Ze 

heeft 3 kinderen. 2 zoons en 1 dochter. 

 

 

Gevecht om de cup, Gerard van Gemert – door Lars Eijsink 

 

Stijn, Storm en Mike zijn vanaf hun derde dikke vrienden en voetballen bij FC 

Rapitas. Maar sinds Mike kanker heeft, kan hij niet meer voetballen, maar hij wil wel 

op de hoogte gehouden worden. Dus Stijn gaat vaak bij hem langs. Mike heeft ook 

een zus die twee jaar ouder is dan Stijn. Stijn is stiekem verliefd op haar.  

In het voetbal is het een strijd tussen FC Rapitas en SV E.M.S. om het 

regiokampioenschap. Bij SV E.M.S. zitten een paar jongens die ook bij 

Stijn en Storm in de klas zitten. Die zijn heel irritant en stelen dan ook de 

bal van Storm. Zullen Stijn en Storm de bal terugkrijgen? En winnen ze het 

kampioenschap?  

 

  

– redactie: Jesse Vaandering 

 

Harry Potter is een boek met in de hoofdpersoon Harry Potter. Het gaat over een 

jongen wiens ouders zijn gedood door een duistere tovenaar Voldemort. Op zijn 

nieuwe school Zweinstein gebeuren rare dingen. Zijn vriend Hagrid krijgt een draak 

door een potje te kaarten en er wordt geprobeerd een magische steen te stelen. 

Maar Harry Potter zorgt ervoor dat dat niet gebeurt en dat wordt bijna zijn dood. Hij 

wordt geholpen door zijn vrienden Hermelien en Ron. Hij is ook nog eens een 

zwerkbalspeler van Griffoendor (een tovenaarssport). Ik raad dit boek aan als je van 

lange verhalen en science fiction houdt.  



 

Boekenpagina groep 8a 
door Barry en Dillen 

Baron 1898 
 
Echt een aanradertje! 
 
Het is 1898. In de Brabantse herberg waar 
Jochem en Doortje werken, stapt een 
vreemdeling binnen.Zijn naam is Gustave. Hij 
vertelt Jochem over zijn verre reizen en prijst 
zijn nieuwsgierigheid.Bij zijn vertrek laat 
Jochem aan Gustave zien hoe je de 
gevaarlijke Zompige Heide moet oversteken, 
een gebied waar de mythische Witte Wieven 
heersen. Wanneer Gustave bij een grot komt, 
waarschuwen de Witte Wieven hem om niets 
mee te nemen. Toch steekt de hebzuchtige Gustave stiekem een 
klompje in zijn zak . 
 

 
  
Operatie Zeer Ernstige Ramp 
 
Ook een aanradertje! 
 
Het verhaal gaat over pesten en 
vriendschap. Heel San Peper En 
huivert voor Sam, een super 
vervelende jongen die iedereen in het 
dorp pest. Dan komt er een nieuw 
meisje in de klas. Nona pikt het juist 
niet. Er ontstaat een strijd, waarin 
Nona samen met klasgenoot Niels 
afrekent met Sam. Ze gebruikt 
daarvoor zijn rat. Ook Floor en 
Theodoor en Juffrouw Van der Toorn 
zitten in het complot. 



 
 
 
De top 10 RAARSTE dierennamen volgens groep 7/8B door Dani & Bram: 
1:  neptunides polychrous 
2:  pannekoekschildpad 
3:  gevlekte doosvis 
4:  sigarenmaker 
5:  port-jacksonhaai 
6:  luristanbeeksalamander 
7:  vicuna 
8:  adonisblauwtje 
9:  wapiti 
10: loewak 

 
 
Natuur 
 
Mensen gooien afval in de zee 
en dieren krijgen vervuiling met hun mee 
de meeste dieren wonen in de natuur  
en beleven veel avontuur 
totdat hun leefomgeving werd gekapt 
en veel bomen worden omgehakt 
we moeten voorzichtig zijn met planten en dieren 
van de grootste olifant tot aan de kleinste mieren 
dus wees voorzichtig met de natuur  
want dieren hebben ook een leven 
 
en laten we samen met de natuur veel avontuur beleven. 
 
Selin Alcicek & Charlotte Albers 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregels sudoku: 
 
1. In één rij mag geen enkel cijfer twee keer voorkomen. 
2. In één kolom mag geen enkel cijfer twee keer voorkomen. 
3. In een blok mag geen enkel cijfer twee keer voorkomen. 
 
Olaf Langelsag & Marco Molenaar 

 

Klassenpagina groep natuur 
juf Linda Uelderink 

WAT IS HET… 

 

zwaarste dier ter wereld?  

kleinste dier ter wereld?  

sloomste dier ter wereld?  

snelste vogel ter wereld?  

sterkste dier ter wereld?  

 

Door Thiyam, Kerim, Stein  

 

antwoorden: blauwvinvis, protozoen, 

luiaard, slechtvalk, éénoogskreeft 



 

 

 

Daron Knul en Mark Huisman 

Zoek de zeven verschillen door Edanur Karalik & Britt van den Berg 



                                                                                   Knutsels, frutsels en puzzels 
 

CREATIEF MET VERF, STIFT EN FLESSEN! 
Spuit deze flessen met witte verf. 
Maak er met merkstift mooie figuren erop. 
Kleur deze dan in of verf deze in en dan heb je  
je eigen kunstwerk/vaas voor je kamer of als  
cadeau!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANGERS! 
                                                                                                                                                Maak deze prachtige veren hangers  

(of wat jij maar wilt!).  
                                                                 Wat je nodig hebt is das klei zelfdrogend en lint. 

Maak mooie figuren dit kunnen zoals in het  
voorbeeld mooie veren zijn, maar er zijn 

natuurlijk veel meer andere mogelijkheden. 
Denk aan alles wat jij leuk vindt en maak 

Je eigen geweldige creaties! 
  



   



WIST U DAT…. 

 
….wij sinds anderhalf jaar hele leuke vrijdagmiddagen beleven op school? 
 
….dit komt door het handvaardigheidscircuit dat dan plaatsheeft? 
 
….dit circuit bestaat uit verschillende creatieve of culturele activiteiten? 
 
….die uiteenlopen van bijvoorbeeld drama tot koken en van armbandjes maken tot 
figuurzagen? 
 
…. de workshops worden gegeven aan groepen kinderen die bestaan uit door-
elkaar-gehusselde kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8? 
 
….er ook ouders zijn die de kinderen iets willen leren? 
 
….de moeders van Lars en Thiyam uit groep 8 de kinderen bijvoorbeeld leren naaien 
op een elektrische naaimachine? 
 
….de vader van Koen met de kinderen gaat figuurzagen? 
 
….de moeder van Jesse en Jason wekelijks helpt bij de kookles van juf Willeke? 
 
….en dat de moeder van Koen en Sofie een kinderredactie voor de schoolkrant in 
het leven heeft geroepen? 
 
….wij zeker weten dat er toch nog meer ouders rondlopen die vanuit hun eigen 
achtergrond iets met de kinderen willen of kunnen ondernemen? 
 
….dat zang kan zijn? Of dans? 
 
….of iets op het gebied van nieuwe (social) media? 
 
….of iets met techniek? 
 
….of iets met striptekenen? 
 
….of iets met muziek? 
 
….of iets met haken, punniken of borduren? 
 
….of iets met of in de natuur? 
 
….of iets met aquarelschilderen? 
 
….de lessen bestaan uit 2 (of een veelvoud daarvan) x een uur? 
 
….u zich kunt aanmelden bij de leerkracht van uw kind?   



BANANENPANNENKOEKJES MET ZELFGEMAAKTE PINDAKAAS

BANANENPANNENKOEKJES
bereidingstijd: 15 minuten
Dit heb je nodig:

• 2 eieren
• 1 banaan
• olijfolie

Zo maak je het:
1. Snij de banaan in stukjes en prak het fijn met een vork.
2. Voeg de eieren toe aan de kom en klop het tot één geheel.
3. Verhit de olijfolie in de pan en bak kleine pannenkoekjes.
4. Bak aan beide kanten gaar.

ZELFGEMAAKTE PINDAKAAS
bereidingstijd: 10 minuten
Dit heb je nodig:

• 500 gram pinda's (ongezouten)
• 4 eetlepels arachide-olie (pinda olie)

   verkrijgbaar bij Jumbo of Albert Heijn.
• 1 theelepel zout

Zo maak je het:
1. Doe de pinda's, zout en de olie in de keukenmachine.
2. Mix het tot een glad geheel.
3. Lepel de pindakaas uit de keukenmachine en doe het in een glazen pot met een

deksel.

Heerlijk voor op een bananenpannenkoek!







 

 

 

Wisten jullie dat…. 

• Je binnenkort niet meer mag bellen of appen op de fiets? 

• Een hoverboard eigenlijk verboden is op de openbare weg? 

• Je in geval van twijfel gewoon je fietsverlichting aan moet doen? 

• Er nog steeds heel vaak fout geparkeerd wordt aan de Zilverschoon? 

• De pionnen aan het hek er staan zodat er een veilig voetpad is en er geen auto’s 

kunnen gaan staan? 

• Dit gevaarlijke situaties oplevert voor alle voetgangers en fietsers? 

• Je achterin de auto altijd een gordel om moet? 

• En niet onder je oksel omdat het anders niet lekker zit maar gewoon net zoals je 

ouders? 

• De gordel niet zo veilig is als je hem verkeerd gebruikt?  

 

 

Wat betekend dit bord?¹       En deze?² 

 

  

 

 

De verkeersouders van de Dirk van Dijk zijn altijd opzoek naar leuke ideeen en oplossingen om het 

rondom de school zo veilig mogelijk te maken. Hebben jullie nu een super idee of is er juist iets 

waarvan jullie vinden dat er naar gekeken moet worden? Mail het ons dan 

verkeersouders@dirkvandijkschool.nl 

 

 

¹: Je mag de weg alleen in deze richting inrijden (eenrichtingsweg)  ²: Je nadert een voorrangsweg 



 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Zambonistraat 4-b 



Leerlingenraad 
De leden zijn: 
Voorzitter: Daphne 
Secretarissen:Charissa en Collin 
Leden: Mika en Bibi 
 

Goede doelen 
We zijn bezig met een actie voor Kika en de Cliniclowns. Daarvoor gaan we flessen 
inzamelen. Deze actie gaat 6 februari starten en hij duurt twee weken. We gaan zoveel 
mogelijk geld inzamelen voor Kika en de Cliniclowns. Dus het statiegeld van de flessen gaat 
naar de opbrengst van de actie. 
 

Voetbal hek 
We hebben advies gegeven aan meester Jan over welke hekken we zouden wensen. 
Meester Jan gaat nu verder met de hekken. Het is de bedoeling dat de hekken zo snel 
mogelijk komen. 
 

De ideeënbus 
We zijn weer begonnen met de ideeënbus. Elke keer als we een vergadering hebben halen 
we alle briefjes uit de ideeënbus. Die nemen we dan door. Het is eigenlijk de bedoeling dat 
je de briefjes anoniem schrijft, maar dit maakt niet zoveel uit. 
 
Groetjes, de Leerlingenraad 

 
 
 
 
 
 
 



Wat zijn er dit schooljaar al veel leuke dingen gedaan! 

  

 

 


