OranjeKrantje
Thema van de maand: Winterpret!
Beste Oranjeschoolleerlingen en ouders,
Dit is alweer de derde krant van het jaar! Deze maand
lezen en zien we alles over Winterpret, veel leesplezier!
De redactie van het Oranjekrantje
WINTERPRET IN DE SPEELGROEP
De speelgroep is druk
in de weer geweest met
Winterpret! Er werd
flink geknutseld met de
kinderen en de ouders!
Zelfde familie uit
Nederland hielp met de
kerstversieringen.
FAVORIETE NEDERLANDSE BOEK VAN NIC
GROEP 5

KERST
DOOR EISE, MARJOLIJN EN MAXIM IN GROEP 7
Kerst is heel leuk. Je krijgt cadaeutjes. Soms in een
grote sok en soms onder de boom. Kerst is in de
winter. Dan sneeuwt het best wel vaak. Dan kan je een
sneeuwballengevecht houden. Of een sneeuwpop
maken. Soms kan je skien of je kan sleen. Dat is heel
leuk. Maar het is wel koud dus je moet je warm aan
kleden. Na al de pret krijg je warme chocholademelk.
De kerstboom
op zetten is
ook heel leuk.
Dan mag je
allemaal
dingen er in
hangen. In de
tuin hang je
allemaal
lichtjes op. Dat
is kerstversiering.
FAVORIETE NEDERLANDSE BOEK VAN NORA
GROEP 5

WAT DOET GROEP 1 IN DE KERSTVAKANTIE?
Juliette: een taart maken met aardbeien en bosbessen
Solomon: aardbeien-vanilla ijs eten en in de sneeuw
spelen
Aaron: thuisblijven
Charlie: naar de speelgoedwinkel
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Noah: paw patrol kijken en spelen met robots
Senna: thuis tv kijken naar een slang en ijsjes eten
Beatrix: naar het park met mama
Emilie: appeltaart eten en wandelen op straat
Meester Kasper: Skieen en duiken
Juf Silvia: lekker eten koken en opeten
HET ELFSTEDENSPEL MET DE INSTROOMGROEP
De instroomgroep
doet het
Elfstedenspel!
Het spel is best
moeilijk, maar na het
spel wordt iedereen
verwend met een …..
oliebol!

FAVORIETE NEDERLANDSE BOEK VAN FRANCESCA
GROEP 5

HOE JE EEN SNEEUWPOP MAAKT
DOOR SOFIE EN ANISA IN GROEP 7
Eerst moet je heel veel sneeuw verzamelen. dan maak
je er een grote bal van. Maak nu nog een iets kleinere
bal en zet die op de grote bal. Dan maak je nog een
kleinere bal en zet je die op de middelste bal. En dan
moet je de sneeuwpop nog versieren. Dat doe je door
twee steentjes als ogen te gebruiken wat steentjes
voor je mond en een wortel als neus. Ook kun je nog
armen maken van takken, een hoed opzetten en de
sneeuwpop een bezem geven. Zo maak je een
sneeuwpop.
APPELTAART RECEPT DOOR NORAH (GROEP 4)
Ingrediënten:
- 125gr. boter op kamertemperatuur
- 125gr. witte basterdsuiker
- Rasp en sap ½ citroen
- 250gr. zelfrijzend bakmeel
- 11/2kg. friszure appels (jonagold,elster),
geschild en in parten
- 75gr. rozijnen
- 10gr. krenten
- Snufje kaneel
- 1 eetl. Custardpoeder
- 10 eetl. Abrikoznjam
- 150gr. amandelspijs
- 1 eetl. Boter
- 1 eierdooier
- Poedersuiker
- Boter voor invetten
Voorbereiden
Verkruimel en wrijf de
boter met de suiker,
citroenrasp en een
mespunt zout tot een
egale massa. Voeg 1
eetlepel water toe en
meng tot het helemaal is opgenomen. Meng het
bakmeel door het suiker-botermengsel. Indien nodig
nog een eetlepel water door het deeg mengen. Laat
het deeg een paar uur, maar liefst een nacht, op een
koele plek rusten.
Bereiden
Meng voor de vulling 600 g van de appels met de
rozijnen, krenten, kaneel, custard en 4 eetlepels
abrikozenjam. Dit mengsel wordt door banketbakkers
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ook wel 'appelsmort' genoemd. Verwarm de oven voor
tot 190 °C.
Laat het deeg op kamertemperatuur komen en kneed
het goed door. Rol het deeg uit tot een dunne ronde
lap die iets groter is dan de taartvorm. Druk het deeg in
de ingevette vorm goed tegen de randen aan.
Kneed de amandelspijs met 1 eetlepel boter en de
eidooier soepel. Rol het mengsel uit tot de grootte van
de taartbodem. Leg het spijsmengsel voorzichtig op de
bodem van de taart en druk het aan. Schep de vulling
erop en verdeel hierop de rest van de appelparten.
Bak de taart 50 minuten, verhoog de temperatuur dan
tot 200 °C en bak hem nog exens 5-10 minuten, tot de
bovenkant mooi bruin is. Neem de taart uit de oven en
laat hem goed afkoelen zodat de vulling er niet
uitloopt.
Verwarm 6 eetlepels jam met het citroensap in een
steelpannetje en bestrijk hiermee de taart. Leg een
stukje rond bakpapier of karton op de bovenkant van
de taart zodat het appel-jammengsel goed bedekt is en
de randen vrij zijn. Bestrooi de randen van de taart
rijkelijk met poedersuiker.
INTERVIEW MET JUF ILLONKA
DOOR DE KINDEREN IN GROEP 6
Wanneer begon u met lesgeven?
2003, 14 jaar geleden begon ik met lesgeven.
Wie is u favoriete student?
Alle kinderen.
Denkt u dat lesgeven leuk is?
Ik vind het leuk om kinderen te helpen.
Hoe lang wilt u directeur zijn?
Dat is een moeilijke vraag.
Waarom wilt u directeur zijn?
Ik denk dat ik de school leuker en beter kan maken.
HERINNERINGEN AAN DE KERSTVAKANTIE
DOOR AMEERA EN JOSEPHINE

DE AVONTUREN VAN EN DOOR GROEP 8: EEN
“WORDT VERVOLGD” VERHAAL
Er was overal snoep als ver als jij kon zien. Zuurstok,
peprkoek, zuikerspin revieren, en suikerglans
waterlelies.
"Ahhhh, de snoep auto heeft je bijna geslaan, finn.''
Zegt Cedar.
''Lekker, nou gaan we dood!"
"REN!" zegt Finn. Toen rende we allemaal snel naar de
rivier en viel Finn in de rivier. "Help" gilde Finn. Finn
verdween langzaam. "Nee!!! Finn is dood" Gilde Elias
"Is hij egt dood?" Vroeg Cedar. "Hoop ik." zij Sara. "Ik
ook" Zij Cedar. "Ik niet" zij Elias "Hij speelt clash royal
voor mij". "Laate we snell door gaan zo wij niet ook
alemaal dood gaan." Zij Cedar. Toen kwaame we bij
een heele groote snelweg. Cedar stook zijn duim in de
lug om te lifter. Binnekort stopte en auto. Wij stape in.
Toen ginge de duere heel hard van self dicht.
"Ha Ha Ha" Lachte de man ik ga julie dood maaken.
Dun Dun Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
WINTERPRET, EEN GEDICHT
DOOR MARLIEKE EN LEANDRO IN GROEP 7
Winterpret, winterpret
dat is toch heel vet.
Tetteretet, tettertet
iemaand speelt trompet.
Gooi een sneeuwbal op je snoet
dan heb je wel een witte toet.
Sleeen van een heuvel af
soms ga je recht af.
Maar met skien ga je naar benee
soms val je met je skis in twee.
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