
 
 
 
 

jaargang 8 - nummer 2 - december 2017 

DCTwente wenst jullie een fijne 
kerstvakantie toe met gezellige 
feestdagen en natuurlijk een 
heel gelukkig 2018!  
 

We zien jullie graag weer in het 

nieuwe jaar! 



Een leerling vertelt 
 

  Raadsel 

Ik ben Milan en ik heb als hobby’s lego bouwen, fietsen,  
spelen met vrienden en met mijn huisdieren knuffelen.  
Ik heb dyslexietraining van Inge en ik vind het heel leuk om 
er heen te gaan. Ik ga bijna elke dag naar mijn buurvrouw 
om te oefenen en mijn moeder helpt mij ook.  
Inge is in verwachting. Dat is voor haar heel leuk, maar 
voor mij is dat iets minder leuk want dan kan ze mij even 
niet meer helpen. En dan komt er iemand anders helpen, 
maar dat is ook niet zo erg. Ik vind het fijn dat ik geholpen 
word. Daardoor ga ik meer vooruit met lezen en spelling. Ik 
lees nu al in E6. Ik ben heel blij dat alles zo goed gaat! 
 
Groetjes Milan 

 
Wanneer je deze woorden een beetje door elkaar husselt, vind je woorden die met 
Kerst te maken hebben. 
 
tkres  _________________  lbsekrta  _________________ 
 
gleegzli _________________  nmsekrta  _________________ 
 
esle  _________________  renidtreks  _________________ 
 
kketpa _________________  jesilde  _________________ 
 
sraak  _________________  eensuw  _________________ 
 
anskrje _________________  legen  _________________ 
  

 
  

 
 



Woordzoeker 
  

Zoek alle woorden in deze kerstwoordzoeker.  
Kun jij ze vinden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P I E L I H T D F O E N K J N L B X   

  X F S L E L F E N H J Y B K I S F T   

  K G I U E Y W N E L E G N E R B E I   

  J K M N P D E N N E N B O O M G B T   

  P H T A L C M O O B T S R E K V N V   

  E S S M M H S F E V B I W R I U Y V   

  E N R T T M N M H V F C A R F H Q J   

  L E E S U S A J R V Y B E P D G L B   

  S E K R D O R U Y R D U T V M O N P   

  N U L E W A K W I N T E R Y S O L N   

  E W L K X P T K H H S O O A K P D J   

  R B C H X M S G Q J W S T E R R E N   

  R A E T W W R R E I D N E R G T O I   

  A L P T K G E T E P Y N S V L L Q H   

  C P P Z A Q K C T H V Q M Y S Q J R   

  C X Q N E J D N I K T S R E K C J K   

  R E B M E C E D C K E R S T S T A L   

  G I E B C B A Z A Q W R D D N T C R   

      ARRENSLEE DECEMBER DENNENBOOM 

      ELFEN ENGELEN KERSTBOOM 

      KERSTKINDJE KERSTKRANS KERSTMAN 

      KERSTMIS KERSTSTAL RENDIER 

      SNEEUWBAL STERREN WINTER 



Wist je dat...  

… de eerste kerstboom in 1510 werd versierd? 
 
… de grootste sneeuwvlok 38 centimeter lang was? En dat 
deze sneeuwvlok gevallen is in Amerika? 
 
… Zweedse mensen en kinderen op Kerstavond naar de 
tekenfilm Donald Duck kijken? 
 
… sneeuw helemaal geen kleur heeft en het eigenlijk net 
als water helemaal doorzichtig is? 
 
… er eerst kaarsjes in de kerstboom werden gezet in plaats 
van lampjes? En dat de kaarsjes in 1882 werden vervangen 
door lampjes? 

 
… er meer koekjes, taarten en snoep worden verkocht als het gaat sneeuwen?  
 
… de Kerstman in Canada een eigen postcode heeft, namelijk H0H 0H0? 
 
… er sinds 1900 nog maar 8 keer een witte Kerst is geweest?  
 
… het in Australië tijdens Kerst zomer is, dus dat het daar nooit een witte Kerst zal 
zijn? 
 
… een echte kerstboom de eerste week 1 liter water drinkt? 
 
… het liedje ‘Stille nacht’ het vaakst is opgenomen in een muziekstudio? 
 
… dat de meeste sneeuw in Japan valt? 
 
… de grootste kerstboom 67 meter hoog was en in 1950 in Washington (Amerika) 
stond? 
 
… bijna de helft van de mensen op de hele wereld Kerst viert?  
 

… de grootste sneeuwpop 37 meter hoog was en in 2008 in Amerika stond? 



  
Lekker lezen 



Dyslexiekanjer 
 

Het ei-verhaal 
 

Het is het seizoen herfst. Guusje en ik lopen op een raar terrein. We eten een aardbei.  
In de verte zien wij een rare man lopen. Het is een kapitein en hij heeft een grote zak bij 
zich. Er zit een gat in en er vallen allemaal bolletjes uit. Er loopt een lakei achter de  
kapitein. Ze lopen in de richting van het paleis. Wat doen ze toch geheimzinnig. Guusje 
en ik pakken de bolletjes op, het is marsepein. Dan horen wij de lakei zeggen: “Het is  
veilig, kapitein!” Wij duiken snel achter de fontein. De kapitein zegt: “Ik heb heimwee, ik 
mis mijn moeder”. “Laten we maar snel doorlopen naar het paleis”, zegt de lakei. Ook 
Guusje en ik lopen stiekem mee.  
Bij het paleis geeft de kapitein de zak aan de koning. De koning zegt: “Hebben jullie de 
eikels?” “Ja”, zegt de kapitein. De kapitein en de lakei lopen naar de kelder. Even later  
komen ze in de gangen de koningin tegen. “Waar zijn jullie naar op zoek?”, vraagt ze. 
“Wij moeten naar de kelder”, zeggen de lakei en de kapitein in koor. “Ik zal jullie de weg 
wel wijzen”, zegt de koningin. “Loop maar mee!” Bij de kelder aangekomen leggen ze de 
zak neer en lopen het paleis weer uit. Dan roept de koning: “Hey daar! Dit zijn geen  
eikels, dit is marsepein! Ik bel de politie!”  
“Stop in naam der wet!”, zegt de politie. Maar ze rennen door en vluchten naar een  
eiland. Op het eiland zit een gevangenis. Een collega pakt ze op en zet ze vast in de  
gevangenis.  

Geschreven door Sophie, groep 7  
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Oplossing:   



Het was donker aan het begin van de avond en de open haard stond aan. Er lagen  
cadeautjes onder de kerstboom. Ik rende er naar toe en ik zocht naar een cadeau waar 
mijn naam op stond. Ik pakte het cadeau en maakte het open. In het cadeau zat een  
hoverboard. Ik maakte de verpakking open en las de gebruiksaanwijzing. Toen ik de  
gebruiksaanwijzing aan het lezen was, gebeurde het …. 
 
Ik zag door het raam een auto achteruit voorbij rijden. De auto werd gevolgd door de  
politie met zwaailicht en sirene. Ik pakte mijn nieuwe hoverboard en reed er achteraan. 
Aan het eind van de straat stonden ze stil en nu had de politie het in de gaten. Ze reden 
niet achter een auto, maar achter een rendier aan! Het rendier heette Rudolph. De politie 
reed achter Rudolph aan, want het rendier had een rode lamp 
aan de voorkant in plaats van de achterkant. De politie had 
niet in de gaten dat het rendier Rudolph was. Toen de politie 
in de gaten had dat het Rudolph was, zette de politie de  
sirene uit en draaide de auto om. Rudolph was helemaal uit-
geput en ging op de oprit liggen om te slapen. 
Ondertussen was de Kerstman zijn rendier aan het zoeken. De 
Kerstman was druk geweest met alle cadeautjes. Hij had niet 
in de gaten dat Rudolph er vandoor was gegaan. Eerder op de 
avond toen de Kerstman de cadeautjes aan het inpakken was, 
vroeg Rudolph of hij mocht helpen. De Kerstman zei: “Nee, Rudolph, je moet uitrusten 
want je moet straks de slee trekken!” Dat vond Rudolph niet leuk, want hij wilde heel 
graag helpen met het inpakken van de cadeautjes. Toen de Kerstman even niet oplette, 
glipte Rudolph weg. De andere rendieren wilden hem nog tegenhouden, maar hij was 
veel te snel … Hij rende en rende en rende, totdat hij achterna gezeten werd door een gek 
ding op wielen dat een oorverdovend lawaai maakte. Rudolph rende een doodlopende 
straat in. Hij draaide zich om en het oorverdovende lawaai werd steeds en steeds zachter. 
Toen het helemaal uit was, ging hij liggen en viel in slaap. 
Daar kwam de Kerstman aan en knuffelde zijn kleine lieve rendier met de rode koplamp. 
Ik stond er bij te kijken en zag dat alles weer goed kwam.  
Toen ik naar huis wilde rijden, reed ik 2 meter en toen viel ik. “Ah, nee!”, zei ik heel hard. 
“Accu leeg.” Rudolph sprong op van mijn reactie en keek me aan. De Kerstman had in de 
gaten dat Rudolph mij wilde helpen. Het rendier zakte een klein stukje door zijn knieën en 
ik ging voorzichtig op zijn rug zitten. Zo gingen we naar huis in het donker. Ik maakte nog 
een grapje. “Rudolph, doe je wel je lamp aan in het donker?” 
 

Geschreven door Pepijn, groep 6 
 
 
 

Kerstverhaal 



       Doolhofmm 



Dyslexiekanjer   

 Femke zit in groep 8 van de Kingschool in Denekamp en zij kreeg de opdracht om 
een vakantieverhaal in het Engels te schrijven. Met wat hulp van haar ouders heeft 
ze een mooi verhaal over haar puppy geschreven. 
 

The big day in my holiday 
 
Finally it was the big day. We can pick up our new 
puppy. I cannot wait any longer. 
 
The Journey 
 
We had to drive one and a half hour and then we came at the city Boven-Leeuwen. 
It was difficult to deal with my stress. I was nervous. When we came at the house 
of the breeder there was just a puppy gone away to a family in Belgium. The  
breeder was very sad because she loves her puppies. 
 
When we get out of the car we heard barking of the mother and granny of the ten 
puppies. It was a busy gang and we went inside. All the puppies jumps on us. We 
had to search for a puppy with a blue strap. We found him. It was our dog Boris.  
We asked a few questions about dogfood. How many and at what time. We hug all 
the dogs and puppies and then we left with Boris. In the car we had a bench and 
towels and hugs. We thought that Boris would be car sick but it happened not. He 
slept the all travel. He had not peeing.  

 
At home 
 
After one and a half hour we were at home. Boris has 
views the all house. He likes it. He has watched the rabbits 
Hip en Pip. He has not eat the rabbits. In the afternoon we 
play with him. At night he did not crying. That was fine.  
 
Boris is now a week at our family. It goes good. He plays 
many and he walks on a belt. He weighs 5 kilograms and is 
18 centimeter long. 
 
This was the story about Boris written by Femke Baalhuis  



      Dyslexiekanjers m 

Hoi, ik ben Kris. Ik ben 10 jaar en zit op de Zevenster in 
Denekamp. Ik lees graag in de boeken van Harry Potter. 
Er zijn in totaal 7 delen. De boeken gaan over Harry 
Potter. Hij is een tovenaarsleerling. Harry zit op Zwein-
stein, een hogeschool voor hocuspocus en hekserijen. 
Samen met zijn vrienden Ron en Hermelien beleeft hij 
super veel avonturen. Hermelien is de slimste leerling 
van Zweinstein. Ron is niet erg snugger. Samen strijden 
ze tegen de slechte tovenaar Voldemort. Hij heeft  
Harry’s ouders vermoord toen Harry 1 jaar oud was. 
Ook probeerde hij Harry te vermoorden, maar hij over-
leefde deze aanval. Voldemort doet er nu alles aan om 
Harry alsnog te doden. Voldemort wil heersen over de 
tovenaarsgemeenschap en denkt dat dat pas kan als 
Harry niet meer leeft. 
Het verhaal begint als Harry Potter voor het eerst naar 

Zweinstein gaat. Hij weet tot dan niet dat hij een tovenaar is. Hij woonde altijd bij zijn oom, 
tante en verschrikkelijke neefje Dirk. Op Zweinstein leert Harry toveren en vliegen op een 
bezem en zwerkballen. Dit is een soort voetbal in de lucht, speciaal voor tovenaars en hek-
sen. Ik ben nu aan het lezen in deel 7. Dit vind ik één van de mooiste en spannendste delen. 

  

Het au(w)-verhaal 
 

In de aula bij ons op school is vanmorgen een snoepautomaat geplaatst. 
Nu is iedereen aan het herkauwen. Poekie had kauwgom in haar wenk-
brauw. Meneer Augustus zag groen als een augurk en schreeuwde: ‘Dit is 
flauwekul!’ Hij wachtte niet tot de pauze, maar vertrok als een astronaut 
naar Australië. Ondertussen in een vrachtauto op de autobaan in Australië 
hield een chauffeur pauze. Hij stopte bij een wegrestaurant. Hij koos voor 
het dinosaurusmenu voor grote eters. Het bestond uit kabeljauw met 
rauwkost. Hij kon nu kauwen tot sint-juttemis.  

Geschreven door Luca, groep 7 



 Zoek de verschillen 

  



 

Twee ijsberen lopen door de woestijn. ‘Tjonge, het moet hier wel ontzettend glad zijn.’  
‘Hoezo?’ 
‘Nou, moet je zien hoeveel zand ze hebben gestrooid.’ 
 
Waarom moet je nooit een rotje uitdagen?  
Hij heeft een kort lontje!  
 
Het is winter en twee oenen zijn in de sneeuw een sneeuwpop aan het maken.  
De ene oen gaat even naar binnen en laat de deur open staan.  
Roept de andere oen: ‘Hé, doe de deur eens dicht. Het tocht hier buiten!’ 
 

Waarom gaat Piet in de winter altijd met zijn pannetje groente langs de kant van de weg 
staan? 
Hij wacht op de zoutstrooier.  

 
Midden in de winter klimt een slak in een kersenboom. Een 
koolmeesje ziet hem en vraagt: ‘Wat moet jij in een kersenboom?’ 
De slak antwoordt: ‘Kersen eten.’ Het koolmeesje zegt verbaasd: 
‘Maar die zijn toch nog niet rijp?’  
Slak: ‘Als ik boven ben wel!’ 
 
Hoe komt het dat de Kerstman nooit vooruit gaat? 
Hij roept altijd ‘Ho, ho, ho!’ 
 

Meester Jan geeft vandaag natuurkunde les: ‘Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. 
Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?’, vraagt hij aan de klas.  
Een jongen die Mark heet, steekt zijn vinger op en zegt: ‘Ik weet iets: de zomervakantie 
duurt 6 weken en de kerstvakantie duurt maar 2 weken!’ 
 
In december zwemt Lars in zee. ‘W-w-w-w-wat k-k-k-koud is het’, bibbert Lars.  
‘Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan.’ 
 
In een winkelcentrum 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!'  
 

 

Moppen en raadsels 



 Recept 

Kerstcupcakes 
 

Ingrediënten  
 125 gram zachte boter 

 125 gram zelfrijzend bakmeel 

 125 gram kristalsuiker 

 2 eetlepels melk 

 2 eieren 

 5 eetlepels poedersuiker 

 enkele druppels water 

 poedersuiker voor je werkblad 

 fondant (of marsepein) in rood, 
geel, groen en wit 

 cupcakevormpjes in kerstsfeer 

 een ronde uitsteker op dezelfde maat als de cupcakes 

 kerstvormpjes 

Recept 
1. Verwarm de oven voor op 170 graden. Haal de boter en melk vast uit de koel-

kast. Zet de cupcakevormpjes vast klaar, liefst in een muffinvorm. 

2. Snijd de boter in blokjes en mix zo glad mogelijk. Voeg de suiker toe en mix 
mooi romig. Voeg dan de eieren toe en mix glad. Mix daarna het zelfrijzend 
bakmeel erdoor en tot slot de melk. Mix tot een mooi glad en luchtig geheel. 

3. Vul de vormpjes tot ongeveer 2/3 en bak de cupcakes ongeveer 20 minuten 
in de oven. Controleer met een prikker of ze gaar zijn: blijft de prikker schoon, 
dan zijn de cupcakes gaar. 

4. Intussen maak je het glazuur. Roer daarvoor de poedersuiker met enkele 
druppels water los tot een lijm. 

5. Begin ook met de fondant. Rol op een met poedersuiker bestoven werkblad 
dun uit. Steek met een ronde uitsteker of glas de ondergrondjes uit. Leuk als 
ze in verschillende kleuren zijn. Steek vervolgens met leuke vormpjes kerstaf-
beeldingen uit, in afstekende kleuren. Met een kwastje en wat water plak je 
de decoratie vast op een ronde ondergrond. 

6. Wanneer de cupcakes gaar zijn, haal je ze uit de oven en laat je ze goed af-
koelen. Snijd de bolling van de cupcakes recht af, zodat je ze netter kunt af-
werken. 

7. Bedek de bovenkant van de afgekoelde cupcakes met een lepel met glazuur 
en plaats de fondant erop. 

 

Bron: https://dekinderkookshop.nl/recepten-voor-kinderen/kerstcupcakes/ 



    Boekentips  
Superjuffie op de zuidpool 
Juf Josje dacht dat ze nooit verkering zou krijgen, maar nu gaat ze trouwen 
met Hakim! Dat is tenminste de bedoeling. Maar de bruid verdwijnt op 
haar eigen bruiloft. Het lukt haar nog net om een berichtje van vier letters 
achter te laten: HELP! Waar is ze heen? Met wie? En waarom? Superjuffie 
raakt flink in de problemen, terwijl dit de mooiste dag van haar leven had 
moeten zijn. Lukt het Hakim en de kinderen om haar te redden?  
7-9 jaar 

Fantasia XII - Het Vlammenravijn 
Tijdens een training om Ridder van het Licht te worden, krijgt Geronimo te 
horen dat Florina een dochtertje heeft gekregen: prinses Alina. Helaas is er 
ook slecht nieuws ... baby Alina blijkt ontvoerd te zijn en Florina is ontroost-
baar. Gewapend met het Zwaard van Licht trekt Geronimo eropuit om Alina 
te vinden. Al snel komt hij erachter dat Graaf Ravenzwart, de heer van het 
donkerste duister, er iets mee te maken heeft. En dat kan niet veel goeds 
betekenen…  
7-12 jaar 

Het ministerie van oplossingen 
Nina, een avontuurlijk meisje van 11 jaar, houdt niet van stilzitten. Haar vader is 
postbode en als hij op een dag een brief aan het mysterieuze Ministerie van Op-
lossingen mee naar huis neemt, schreeuwt die er natuurlijk om gelezen te wor-
den. De brief is van een 9-jarige Ruben die op school gepest wordt door de ge-
mene Sophia en haar vriendinnen. Hij hoopt dat het ministerie hem kan helpen. 
Nina besluit hem te gaan helpen met haar beste vriendin Alfa, aangezien zo’n 
ministerie natuurlijk niet echt bestaat. Of bestaat een Ministerie van Oplossin-
gen toch wel degelijk?  
9-11 jaar 

Operatie Pisang 
Rosa en Fico, de kinderen van de knotsgekke president van Costa Banana, 
krijgen thuis les van meester Gabriel. Plotseling verdwijnt de meester zon-
der afscheid te nemen. Rosa gaat met Fico en vriendin Julia op onderzoek 
uit. Al gauw ontdekken ze dat er vreemde dingen gebeuren in en rond het 
paleis. Wie is bijvoorbeeld de beeldschone Coco met wie meester Gabriel 
verkering had? En wie is die geheimzinnige man met de snor?  
10-12 jaar 


