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Heb je zelf ook een verhaal te vertellen? Heb je iets bijzonders meegemaakt?
Wil je een leuke foto of een tekening insturen? Mail naar redactie@glutenvrij.nl

Het was een toffe zomer!
Hoi, wat was het een toffe zomer. Wij
hebben weer veel meegemaakt!
Om te beginnen zijn we op Zoocamp
geweest. Ook dit jaar werd het kamp
weer georganiseerd in Blijdorp. Zó gaaf,
dat één weekend per jaar dat helemaal
glutenvrij geregeld is. Dank u wel
Jeandrine, dat u dit weer heeft geregeld!
We hadden het geluk dat we allebei
mee mochten. We vonden de kampleiding erg lief en ze konden heel veel vertellen over de dieren in Blijdorp. Dit jaar
was er een soort speurtocht die over gif
ging. Best spannend hoor! We zijn daarbij achter de schermen van het
Oceanium geweest. Dat was erg cool om
te zien! We zijn wel erg laat gaan slapen, maar dat was ook wel erg leuk. We
sliepen in tenten op het kamelenperk.
We kunnen het iedereen aanraden!

Paardrijden
In de zomervakantie zijn we naar
Zeeland en Terschelling geweest.
Zoals jullie weten zijn wij gek op paardrijden. In Zeeland kun je prachtige buitenritten maken. We hebben in Burgh
Haamstede een mooie bosrit gemaakt
bij manege Woodstock. We hoorden dat
je daar ook kan slapen. Dat hebben wij
niet gedaan hoor, wij sliepen in een
huisje van Landal Resort Haamstede.
De receptie van het park zit bij sporthal
Westenschouwen. Zo gaaf, die sporthal
veranderen ze in de zomervakantie in
een grote binnenspeeltuin met allemaal
springkussens, skelters, trampolines,
ballenbak en nog veel meer. We kregen
wel trek van al dat spelen. Gelukkig
hebben ze daar ook glutenvrije frietjes
en knakworsten.
Tot slot zijn we ook nog een week naar
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Terschelling geweest. Daar heb je veel
leuke restaurantjes, waar ze goed aangeven wat wel en niet glutenvrij is. Wij
zijn naar restaurant ‘Hans en Grietje’ (in
Midsland) geweest. Daar hebben we
een pannenkoek gegeten en we kregen
een grote emmer met wel 3 kg Nutella
op tafel!
Toen het mooi weer was, belandden we
op een supermooi terras op West (Grand
Café Zeezicht). En weet je wat zo leuk
was? Ze hadden er glutenvrije brownies.
Mmmm!!!! We zijn er nog een keer naar
terug gegaan om er te lunchen, zó lekker!
We sliepen in een huisje in Oosterend en
daar was manege Puur. Je raadt het al:
Daar hebben we ook weer paardgereden
(op hele grote paarden). Kathleen reed
op een Fries en Kalise op een Shire (die
heet Stoer en komt van het land van
Ooit). We hebben over het strand en
door de zee gereden. Dat was superleuk!
Wanneer je dit leest is de vakantie

Kathleen staat 2e van links (staand,
met grijs/roze vest) en Kalise zit op
schoot bij de begeleidster (middenvoor).
alweer voorbij, en gaan we weer naar
school. Kalise naar groep 4 en Kathleen
naar de brugklas…..maar daarover de
volgende keer meer!
GROETJES VAN Kathleen en Kalise

Oproep
Cato!
Cato (7,5 jaar) woont in Nijmegen en
zit op de Vrije School ‘De Meander’.
Het lijkt Cato leuk om een vriendin te
hebben die ook in Nijmegen woont
waarmee ze eens kan afspreken.
Woon je ook in Nijmegen en ben
je rond de 7/8 jaar, stuur dan een
berichtje naar Cato via de mail.
(margrethakorving@gmail.com)
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Bruintje
Beer
De vakantie is weer
voorbij en iedereen
moet weer naar
school. Astrid Klein
Oonk bedacht samen
met Jasmijn deze
berenboterham voor
het overblijven.
Wedden dat iedereen
straks net als jij
zo’n beer in zijn
broodtrommel wil?

Voor Bruintje beer heb je nodig:
sla
3 glutenvrije bruine boterhammen
margarine of halvarine
pindakaas
zwarte olijven of blauwe druiven als je
geen olijven lust.
Uitsteekringen met een doorsnede van 8
cm, 4 ½ cm en 3 ½ cm

Zo maak je Bruintje beer:
Was de sla en dep de blaadjes met een
schone theedoek droog. Besmeer de
boterhammen dun met margarine. Leg
op 1 boterham blaadjes sla totdat je
geen brood meer ziet.
Pak een andere boterham en steek hier
met de grootste ring een cirkel uit. Dit
wordt de kop. Smeer hier pindakaas op
en leg die onderaan op de boterham
met sla.
Heb je geen uitsteekringen gebruik dan
glazen, kopjes en kommetjes.

Pak de laatste boterham en steek hier
met de middelste ring 1 cirkel uit voor
de snuit en met de kleinste ring 2 cirkels
voor de oren. Smeer hier ook pindakaas
op en leg die op de kop van Bruintje.
Pak een olijf. Als je goed kijkt zie je dat
er aan een kant een gat in zit. Snij het
kapje met het gat eraf. Dit is de neus.
Leg de Neus op de snuit van Bruintje.
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Snij nu twee dunnen plakjes van de
olijf. Deze ringetjes zijn de ogen. Leg de
ogen op de kop boven de snuit. Snij nu
nog een plakje af en snij deze doormidden. Nu heb je een mond. Leg de mond
onder de neus en klaar is Bruintje.
Veel plezier op school en eet smakelijk!
Kijk voor meer broodtrommeltips van
Astrid op glutenvrij.nl/KIdZ
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