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Wist je dat ....

 

Welkom  bij  de 5de 
schoolkrant

Dit is de schoolkrant van juni 2021, het is alweer 

de vijfde schoolkrant! Het was een vreemd 

coronaschooljaar, toch laat deze krant zien dat we 

veel hebben gedaan op de Admiraal!

Er is veel geknutseld, getekend, maar er zijn ook 

prachtige verhalen geschreven over thema’s als 

de Tweede Wereldoorlog. Verder vind je in dit nummer 

een recept, een grappig verhaal over Roodkipje, 

twee nauwkeurig beschreven draken, een interview 

met meester Ger en... nog veel meer!

veel leesplezier!

Groetjes, 

van Skye, Lucas, Ouiame, Julia, Sabrin,  

Amaany, Faraz, Bindi, Maarten, Arjan, 

Martijn & Coen



Welkom  bij  de 5de 
schoolkrant

Groep 4/5



Wist je dat de school al 97 jaar bestaat (vanaf 1924)

VERKEER
Schoolkrant stuk van groep 1-2B

We hebben gewerkt in mei met het thema verkeer.  
We zijn gestart met de straat en wat we er allemaal 
zien. Zo worden er vaak wegen gemaakt en rijden er 
auto’s, maar hebben we ook andere voertuigen zoals 
vrachtwagens, vliegtuigen, helikopters en boten 
besproken. 

We hebben ook de fiets eens goed bekeken en welke 
onderdelen daar op zitten. Daarna konden de kinderen 
zelf aan de slag als fietsmaker in de werkplaats.





Wist je dat ....





Wist je dat ....





Wist je dat er tijdens de 2e Wereldoorlog kinderen ondergedoken 
zaten op onze school en dat die het hebben overleefd?

gemaakt door Nilbera

De Laatste Stop is heel gevaarlijk! Het is 
gesplitst door een rivier. De rivier heet de 
Rivier van Stilte. Als je erin valt heb je geen 
emotie en je kan niet praten, dus daarom is 
er DE BRUG DER SCHEIDING. Het is een brug 
die alleen voor mensen met een goed hart 
is. Als je geen goed hart hebt, mag je er niet 
overheen.

We beginnen met de slechte kant. De Evil 
River. Het is een rivier en als je erin valt 
MOET je het niet drinken, want dan word 
je slecht. De heksen kunnen tegen de Evil 
River en ze gebruiken het water voor hun 
spreuken. 

We gaan nu naar het Verbannen Koninkrijk. 
Het was een rijk die vroeger goed was - 
maar toen kwam de 20ste koning. Die was 
een demon. Hij verbande het hele rijk en 
de mensen zijn door de koning demonen 
gemaakt. 

Het Geest Bos is onbekend. Iedereen die 
er gegaan zijn, kwam nooit meer terug. 
De heksencirkel is ook onbekend. Als je 
erin gaat word je een heks. Dragon Cave, 
hier wonen draken. Ze zijn neutraal als je 
ze gaat aanvallen. Sky Castle is een slecht 
volk. De koningin kan magie en het hele 
volk kan vliegen. 

Reuzenberg. De reuzen zijn goed maar ze 
zijn schuw. Als je er een ziet ben je er 1 van 
de 1 miljoen!!!! 

Gerard de Steen is slecht - hij kan magie.

We gaan nu  naar de goede kant. 

Verzuiveringsrivier. Je kan iemand die met 
een gebroken been erin zetten en dan is het 
gemaakt. 

Heilige Waterval. Mensen zeggen dat het 
een mythe is. 

Arkadia is een dorp/stad. De mensen zijn 
heel slim. Ze hebben robots ze kunnen 
trappen maken en meer! 

De Boom van Eeuwen het is de eerste boom 
dat het eerste groeide. Het is het huis van al 
de dieren.

The Siren het is heel gevaarlijk. Piraten 
zeggen dat ze de duivel van de zee is. De 
Sirens gaan je loeren met hun liedjes en 
niemand heeft het overleefd, want ze gaan 
in groepen hun prooi zoeken. 

Dit was de laatste stop, ik hoop dat je het 
leuk vond. Doei! 

Op het eiland





WWII
door NOVEL & SKYE

De Tweede Wereldoorlog, het begon 
allemaal in 1933. Hitler werd gekozen als 
rijkskanselier van Duitsland. Niemand kon 
hoger komen. Hiervoor was Hitler ook niet 
aardig. Hij wilde eerste Duitsland veroveren 
met geweld. Maar dat lukte niet, hij moest 
de cel in. Daar had hij de tijd om te denken 
over zijn woeste oorlogsplannen. 

Toen hij uit de cel kwam ging Hitler meer de 
politiek in en pakte het slimmer aan. Zijn 
partij waren de nazi`s. Ze wilden dat het 
beter ging in Duitsland. Hitler zei dat hij 
de armoede uit het land kon halen en een 
machtig land zou maken. Daardoor werd hij 
ook de leider van Duitsland. Want iedereen 
dacht dat hij de armoede uit het land kon 
halen. Maar hij wilde ook andere dingen. 
Hij zei dat al die armoede door de joden 
kwam en dat de joden niet in Duitsland 
hoorden. De meeste joden vluchtten ook 
meteen. Maar sommige joden wilden in 
Duitsland blijven omdat dat hun vaderland 
was. Omdat er familie woonde. 

Maar Hitler wilde dat alle joden en 
mensen die joden hielpen, gestraft 
moesten worden. Daarom bouwden hij 
concentratiekampen waar alle joden naar 
toe werden gebracht. Daar moesten ze of 
hard werken of ze werden bij aankomst al 
vergast in de zogenaamd douches, omdat 
ze te zwak of onder de 16 waren. 

En uiteindelijk kon Hitler aan zijn plan 
werken waar hij heel lang op had moeten 
wachten. Hij wilde dat Duitsland een groot 
en sterk land werd. Eerst zou Oostenrijk 
zich vrijwillig aansluiten, maar toen wilde 
Hitler meer. Hij wilde ook Tsjechië maar 

Engeland en Frankrijk vonden dat niet oké. 
Ze vergaderden lang, maar het resultaat 
was dat ze een klein stukje van Tsjechië 
kregen. Het was gelukt. Daarna viel Hitler 
Polen aan en toen verklaarde Frankrijk 
Duitsland de Tweede Wereldoorlog. Een 
tijdje later veroverde hij het westen. Met 
verraad en geweld.

Het ging langzamer in Nederland. Hitler 
dacht dat Nederland veroverd werd 
in een dag, maar Nederland wou zich 
niet overgeven. Toen was de dag dat 
Rotterdam werd gebombardeerd er werd 
veel gevochten op de Grebbeberg. Na 
vier dagen heeft Nederland zich eindelijk 
overgegeven dit was een grote overwinning 
voor Duitsland. Frankrijk werd veroverd. En 
toen begon Hitler met Rusland te veroveren. 
Zijn leger trok op tot Moskou. Maar de 
Russische soldaten vochten hard terug en 
dwongen Hitler terug te trekken. 

Hitlers Duizend Jarig Rijk kwam langzaam 
tot een eind. De Nederlanders hoopten op 
een aanval vanaf het Verenigd Koninkrijk. 
Daar was Hitler ook bang voor daarom 
bouwde hij een hele grote muur vanaf 
Spanje tot Noorwegen. En uiteindelijk 
kwam er een aanval vanaf het Verenigd 
Koninkrijk op Frankrijk. 6 juni 1944 begon 
de D-Day. 

Het was een moeilijke strijd uiteindelijk 
hadden de geallieerden gewonnen, en 
trokken door tot Parijs. Ondertussen 
waren de Russische soldaten al tot Polen 
gekomen. België werd bevrijd en toen was 
Nederland aan de beurt. De geallieerde 
maakte een heel gewaagd plan, ze dropten 



hun soldaten met parachute in vijandelijk 
gebied. De slag om Arnhem was begonnen. 
Dat was een heel gevaarlijke aanval. 
De slag duurde 8 dagen. En uiteindelijk 
hadden de geallieerde verloren. Maar dat 
betekende niet dat de hoop verloren was. 
Er was nog er een lang pad onderweg voor 
de geallieerden. Ze hadden ondertussen 
al bijna heel Noord-Brabant bevrijd. Maar 
alsnog duurde het nog een hele poos 
voordat West-Nederland was bevrijd, maar 
uiteindelijk op 5 mei 1945 was Nederland 
bevrijd. 

Maar dat betekende niet dat oorlog voorbij 
was. In Japan werd nog heftig gevochten. 
En omdat Japan zich niet wou overgeven 
gebruikte de Amerikanen het ergste wapen 
wat er is. 

DE ATOOMBOM
De eerste bom viel op Hiroshima. Er waren 
duizenden doden Maar de Japanse keizer 
gaf zich niet over. Drie dagen later viel er 
nog een bom op Nagasaki. En toen was de 
keizer gedwongen op zich over te geven. 

Om alles te vieren was er een feest op 
de Dam. Er stonden mensen te zingen 
en de vrouwen die met nazi´s een relatie 
hadden werden kaalgeschoren. Maar er 
waren boze nazi soldaten in een van de 
appartementen. Ze waren klaar met het 
gezang van het Nederlandse volkslied. En 
toen opeens schoten ze uit het raam van 
het appartement. Er vielen 32 doden en 
120 zwaargewonden. De nazi´s soldaten 
werden gestraft met de dood en sommige 
met een gevangenisstraf. Op 2 september 
was de oorlog eindelijk afgelopen.



Wist je dat ....



Door Amina



Wist je dat ....





Ellae Groep 1/2C

Jihui Groep 1/2C

Wist je dat er veel nationaliteiten op deze school zijn?                                                                                                                         





Wist je dat .... jan nouta geb 3 mei 1917 onderWijzer dezer school Werd,
4 mei 1944 door de vijandelijke bezetting gevangen Werd genomen en 10 aug 
1944 Werd gefusilleerd?

beeldjes
Gemaakt door Groep 7

Groep 7 heeft beeldjes gemaakt: 

- eerst met elektriciteitsdraad de figuur maken
- dan met aluminiumfolie bekleden
- en gipsverband aanbrengen
- 3 dagen drogen
- verven
-  laten drogen en lak aanbrengen



Maar wie zitten er eigenlijk in Groep 7 ? 

Dat kan je zien op deze  twee afbeeldingen van Myles & Maria.





Interview  Meester Ger

Hoe lang bent u al leraar?

4 jaar 

Waarom wilde u leraar worden?

Omdat ik er weer zin in kreeg.

Wilde u altijd al leraar worden?

Nee, ik wou eerst boswachter worden.

Wat heeft u hiervoor als werk gedaan?

Ik was uitgever.

Wat was uw lievelingsvak op school?

Topografie.

Wat zijn uw hobby’s?

Wandelen en yoga.

Wilt u nog iets bereiken?

Een eigen zaak - misschien opnieuw een uitgeverij 
of een winkeltje waar je wierookjes, leuke boekjes en 
shivaatjes kunt kopen. 

Waar bent u geboren?

Ik ben in Rotterdam geboren.

Geeft u liever les in de onderbouw of in de bovenbouw?

In de bovenbouw.

Werd u ooit gepest? 

Ik kan het me niet herinneren. Nee dus.

Hoe gaat u naar school?

 Op de fiets.

Wat is het leukste wat u heeft meegemaakt?

Deze klas haha - en nog veel meer dingen.

Heeft u een advies voor d kinderen van groep 7? 

Ga zo door. Haha.

Vindt u zichzelf streng?

Ja, soms wel - als ik denk dat het nodig is.

Wat wilt u doen als u later groot bent?

 Ik wil hovenier worden.

door Lucas, Skye en Ouiame



SKY DRAGON UITERLIJK
Sky Dragon is 2 meter hoog en 6 meter lang, is een luchtdraak (vandaar 
de naam). Hij heeft grote vleugels en een hondachtige snuit. Hij heeft een 
dikke vacht tegen de kou in de lucht. Sky heeft een dubbele staartvin om 
hem in evenwicht te houden. Sky heeft een beter IQ dan Albert Einstein,  
net als Dark dragons en Space dragons (anderen soorten draken). En hij 
heeft een scherpe blik met inzoom functie. 

SKY DRAGON GETEMD
Als je een draak hebt getemd krijg je de krachten die de draak jou biedt.  
De Sky dragon geeft je de kracht om je naar de geestenwereld te ver-
plaatsen en je behoudt je krachten als je in de geestenwereld bent, je kan 
vliegen en lucht sturen (En bij de koning Sky kan je magie).  
Maar alsnog blijft het een vrij dier.

SKY DRAGON VOLK
De Sky dragons wonen in een soort groot nest dat onderste boven in een 
boom hangt (Zie hieronder). De koning Sky is het grootst, ongeveer 1 meter 
groter dan het gewone volk. Als koning Sky word je geboren. Ze kunnen 
soort van zingen met hun grommen! Soms als twee sky dragons verliefd 
worden, schuiven ze hun nesten tegen elkaar aan en maken ze een gat in de 
muur zo kunnen ze bij elkaar blijven, slim hè!

Sky Dragon
Gemaakt door Liewe, Nilbera en Julia



... ONDERTUSSEN IN HET ZIEKENHUIS...



Queen Space Dragon
Gemaakt door Liewe, Nilbera en Julia

SPACE DRAGON, HOE ZIET HIJ ERUIT?
De Space Dragon is paarsblauw en hij heeft gouden hoorns, de vleugels zijn 
ook paarsblauw het vlies is het heelal, op het puntje van de staart zit een 
gouden ster en de draak is blind maar hij kan door zijn gouden hoorns heel 
goed geluiden weerkaatsen dus het lijkt een beetje op het vleermuissysteem. 
Hij is 4 meter hoog en 5 meter lang.

SPACE DRAGON GETEMD
Als je de Space dragon getemd hebt zodat je erop kan rijden en hij je 
vertrouwt, kan je ook ademen in de ruimte, je moet niet denken dat de Space 
Dragon een huisdier is het blijft een vrij dier, hij ziet jou als vriend en jij ziet 
hem ook als vriend. 

SPACE DRAGON VOLK
Het volk van de Space Dragon leeft in de ruimte, ze zijn daar gelukkig omdat 
het daar mooi is en rustig. Het volk is trouw aan de leider en als de leider 
dood is staat er meteen een nieuwe leider op. De leiders worden geboren uit 
het niets en ze gaan dood uit het niets. De nieuwe leider komt altijd uit de 
heilige tempel gelopen. Het volk woont in gouden huisjes want daar voelen 
ze zich prettig. De kleine baby draakjes gaan als ze rond de 3 zijn naar de 
opvang en als ze 6 zijn naar school op de school krijgen ze les over dingen 
die je wel en niet kan eten, mensen die je wel en niet kan vertrouwen, ze 
leren dat het volksliedje, ze leren ook hoe ze kunnen teleporteren én ze leren 
sterren besturen. 

 10 FUN FACTS
1. Als de Space Dragon je niet vertrouwt en je gaat de ruimte in stik je.

2. De Space Dragons zijn heel zachtaardig maar als het moet kunnen ze 
vechten. En nog goed ook!

3. Als je de hoorns aanraakt van de draak dan voel je je gelukkig.

4. Je verstaat ze als ze je vertrouwen.

5. Als je ze goudblad geeft dan kunnen ze weer zien. Dat goudblad is 
moeilijk te vinden want het licht in het doolhof des goud, dat weer 
ergens in een vulkaan licht.

6. De gouden ster valt eraf en dan groeit er een nieuwe aan. De gouden 
ster vervelt. Als je het leuk vindt kan je er een ketting van maken en die 
brengt geluk.



7. Ze eren elke dag de maan en de zon.

8. Ze kunnen je door hun vleugel gooien en dan teleporteer je naar huis. 
Maar als je gemeen bent voor hen... dan teleporteer je naar de maan, je 
kan daar wel ademen maar je wordt niet echt gelukkig...

9. Bij hun geboorte kunnen ze wel zien maar als ze 2 zijn dan worden ze 
langzamerhand blind.

10.  Hun lievelingskleur is regenboog. 



Wist je dat alle archieven van de kinderen die hier op school 
hebben gezeten nog op de zolder liggen?





Wist je dat ....





Wist je dat panda’s heel gevaarlijk zijn?

Panda’s zijn gevaarlijke dieren. Maar er is ook iets grappigs.  
Ze zijn heel lui: ze jagen op dode ratten en als ze van een berg 
af moeten, doen ze het rollend. En ze poepen 100 kilo per dag. 
Eten doen ze 16 uur per dag. En hun kinderen gaan het vroegst 
weg, al bij 18 maanden.

Over de beren gesproken, beren vissen en leren hun kinderen 
vissen, maar het interessantst zijn de ijsberen. Hun jonkies 
worden geboren onder het ijs. En als ze naar het water gaan 
dan gaan moeder en de kinderen met een grote boog om de 
mannetjes, anders worden de kinderen namelijk opgevreten. 
En dat is niet best. 95 procent kans dat de kinderen de aanval 
niet overleven. 

PANDA BEREN
Door Ilias

SELFIE VAN EEN IJSBEER

FOTO DOOR MIJN BROER NOVEL

FOTO GEMAAKT DOOR IEMAND ANDERS





Wist je dat ....





Wat is uw naam?

Chris Alberti.

Wat deed u voor dat u conciërge was op deze school? 

Schipper op rondvaartsloepen in de grachten 
en ik werkte bij een boekenuitgeverij.

Waarom heeft u gekozen voor deze school?

Omdat ik na lang onderzoek erachter ben gekomen 
dat dit wel de leukste school is van Amsterdam.

Wat is uw lievelingsdier?

Richard de schoolmuis.  
(Die nu helaas al dood is R.I.P)

Wat is uw lievelingseten?

Stamppot en barbecue.

Wat is uw lievelingskleur?

Scharlakenrood.

Hoe oud bent u?

41 jaar oud.

Wat vindt u leuk aan dit werk?

Het is gewoon leuk om op de beste school van 
Amsterdam te zitten.

Wat is het leukste om te doen?

Om een leuke sfeer op school te maken?

Vanaf wanneer werkt u hier?

Vanaf 24 november 2020.

Wat is uw lievelingsfilm of -serie?

De Zevensprong naar het boek van Tonke Dragt.

Werkt u liever met oudere kinderen of jongere 
kinderen?

Allebei, maar met oudere kinderen 
kan ik beter communiceren.

Naar welk land zou u het liefste toe willen?

De Mississippi afvaren in de VS.

Wat zijn uw hobby’s?

Zeilen, mountainbiken, bezig zijn op mijn 
volkstuintje en platen draaien als DJ.

Heeft u huisdieren?

Nee, maar ik had vroeger wel een kat.

Wanneer bent u geboren

12 november 1978.

hoelang bent u

1.78cm

(je kan een prijs winnen als je deze goed hebt)
Ik ben geboren en getogen in een mooi kustdorp binnen 
een straal van 25 km van Amsterdam tussen de bloemen en 
de dennen. En ik ben fan van Johan Cruijff. Rara, op welk 
basisschool heb ik gezeten? zoek het op

PRIJSVRAAG

INTERVIEW CHRIS
Door Maarten en Bindi



NIEUWE LOGO VOOR DE KALENDER. DOOR ELISE, LISA & YASMINE GROEP 8

PRIJSVRAAG



Wist je dat de naam van de school is afgeleid van de naam 
 van michiel de ruyter?



hij Was een admiraal in de eerst engelse zeeslag, is geboren in 1607 
 en gestoven in 1676 en gestorven en begraven in de nieuWe kerk



STOP PESTEN NU!
Door Julia en Sabrin

Je ziet het al aan de titel: pesten. Het is echt niet leuk. Sommige kinderen 
worden gepest. Dat houdt in dat ze bijvoorbeeld: niet mogen meedoen met 
spelletjes of dat er over je geroddeld wordt. Veel kinderen worden gepest. 
Dat moet stoppen. De ergste vorm van pesten is discriminatie. Bijvoorbeeld 
omdat je een andere huidskleur hebt, of een beugel, bril, een andere afkomst 
of een handicap hebt. Dat is vreselijk. Pesten kan er zelfs voor zorgen dat je 
bijvoorbeeld: wilt verhuizen, jezelf pijn wilt doen, of het ergste: zelfmoord. 

Wij twee werden ook gepest we weten hoe het voelt. Het is niet fijn. Het voelt 
alsof je niet goed genoeg bent voor de wereld. Alsof je dood moet. Het is het 
beste om erover te praten, sommige kinderen of volwassenen durven het niet 
omdat ze denken dat het juist erger wordt. Maar dat gebeurt niet. Meestal 
kunnen de mensen tegen wie je het zegt je helpen. Of met de pesters praten. 

Als je het op school zegt tegen je juf of meester, kan diegene je helpen door 
dat kind straf te geven. Maar als dat kind ontkent, moet je het vragen aan 
kinderen die het zagen gebeuren of je moet zeggen dat je het echt meent. Zo 
niet vertel het dan aan je vrienden zorg dat ze je helpen als je gepest wordt, of 
je negeert het gewoon dan leert de pester het wel af.

Pesten komt niet alleen bij kinderen voor maar ook bij volwassenen. Als je dit 
leest weet je hoe erg pesten is. Ik hoop dat er na dit stuk tekst niemand meer 
is die gepest wordt. 



Door Quinten Groep 5

Roodkipje
Door Amina

Er was eens een Roodkipje die best raar was. Ze ging naar haar tante en 
bracht kippenpootjes, alleen er kwam een kip in het bos en Roodkipje 
die kon dus Kips praten. En de kip zei: “waarom verkoop je mijn 
pootjes” en Roodkipje zei: “omdat mijn tante heel erg van kip houdt” 
en toen ging ze weg. En de kip volgde haar en Roodkipje had het niet 
in de gaten. Uiteindelijk was ze bij haar tante aangekomen, en opeens 
was de kip niet meer achter haar. Omdat de tante was ontvoerd door de 
kip dat betekent dus dat de kip de tante heeft ontvoerd. Dus eigenlijk 
was de tante de kip, En toen Roodkipje nog even in keuken stond at de 
kip zichzelf en zei hij:´´ik ben best lekker´´ en toen stond Roodkipje in 
de woonkamer en die hoorde dat en toen wist ze het...Ze hoorde haar 
tante in de kelder en toen ze eenmaal bevrijd was had de kip 5minuten 
straf en die moest in de hoek staan. En daarna aten ze allemaal vrolijk 
de kippenpootjes.



1. Wat is er zwaarder dan een olifant?

2. Waarom vliegen vogels in het najaar naar het zuiden?

3. Wat is het tegenover gestelde van een liaan?

4. Waarom speelt een duizendpoot nooit voetbal?

Wat maakt het geluid zzb zzb ?

antwoord: twee olifanten

antwoord: het is te ver om te lopen

antwoord: een liuit

antwoord: hij doet er zo lang over om zijn schoenen 

aan te trekken dan is de wedstrijd al lang voorbij.

antwoord: een bij die achteruit vliegt.

Maartens     
grappige weetjes



Recept
 Oreo toetjes met Aardbeien  (6 stuks)

Ingrediënten voor de crème:
250 ml slagroom
1 eetlepel poedersuiker
1 zakje klop-fix 
1 zakje vanillesuiker
250 gr. mascarpone
500 gr aardbeien
2 pakken Oreo koekjes (154 gr pak) 
Milka chocolade

Bereidingswijze:
1. Klop de slagroom stijf met de poedersuiker en het zakje klop-fix. Dek de slagroom af 
en zet het even in de koeling 2. Voeg het zakje vanillesuiker toe aan de mascarpone en 
mix het geheel samen tot een glad mengsel dat geen klontjes bevat. 
Tip! Haal de mascarpone zeker een uur voor bereiden uit de koelkast zodat de 
mascarpone goed op kamertemperatuur is 
3. Schep de slagroom bij de mascarpone en vouw de slagroom met behulp van een 
spatel door de mascarpone heen. Dek de kom af en zet deze even apart.
4. Maal de oreo koekjes fijn in de keukenmachine en bewaar eventueel wat oreo koekjes 
voor de garnering.

Glazen vullen:
1.Schep eetlepels van de oreo kruimels in het glas en druk deze ietjes aan met de 
achterkant van de lepel.
2. Vul een spuitzak met de crème mengsel en spuit bovenop de koekkruimels een mooi 
laagje van de crème. 
3. Verdeel 2 eetlepels van de aardbeien stukjes over de crème en druk deze ietsjes aan. 
4. Schep nogmaals twee eetlepels van de oreo kruimels en als laatste spuit je nogmaals 
een laagje van de crème bovenop en verdeel je weer wat aardbeien stukjes erop. 
5. Rasp met behulp van een aardappelschiller de chocolade in kleine stukjes en garneer 
hiermee de toetjes. 
6. Snijd de oreo doormidden en garneer hier ook de toetjes mee. 
7.Dek de glazen af met folie en zet deze voor 60 minuten in de koelkast, zodat de 
toetjes goed kunnen opstijven. Met simpele drinkglazen kun je deze toetjes ook maken, 
dus je hebt niet perse dessertglazen nodig. Ook kun je een bakvorm of ovenschaal 
gebruiken en er een groot dessert van maken. 

Liefs,
Amaany en Faraz



Wist je dat ....


