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EEN NIEUW SCHOOLJAAR! 

Bijna alle kinderen waren er vandaag weer, vol verhalen over de vakantie. Sommigen vonden het wel spannend om 
te beginnen, voor sommigen mocht de vakantie nog een weekje langer duren, maar de meesten kwamen enthou-
siast de school binnen.  
Bij de start van een schooljaar hoort ook een zogenaamd wenproject. In alle stamgroepen wordt gewerkt aan het 
project “Er was eens...” U zult het project herkennen aan de aankleding, de werkstukken en de verhalen van de kin-
deren. De nadruk ligt op elkaar leren kennen, op de nieuwe samenstelling van de groep, op jezelf mogen zijn, op 
het leren kennen van ieders talenten, en ook: het bespreken van het pestprotocol en het weten van regels en af-
spraken (binnen de stamgroep en in de school).  
Sprookjesverhalen bieden volop mogelijkheden voor dit proces, omdat sprookjesfiguren beschikken over eigen-
schappen en sprookjesverhalen over thema’s die voor kinderen heel helder en toegankelijk zijn. Ze bieden dan ook 
veel mogelijkheden voor de groepsvorming. Op naar een lang en gelukkig schooljaar!  

ER WAS EENS... 

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 

Alle juffen en meester van locatie Flierenhof-
straat en locatie Hoijngstraat, de medewerk-
sters van de peuterspeelzaal en de BSO, de 
onderwijsassiste, de plusgroep-leerkracht, 
de gymjuf, conciërge, administratief mede-
werkster, de ib’er, directie… we wensen jul-
lie allemaal een heel goed nieuw schooljaar! 
We hopen dat alle kinderen snel een plekje 
vinden in de stamgroep en dat ze zich gauw 
prettig voelen in ons IKC. Op naar een mooi 
en betekenisvol schooljaar, samen met jullie 
als ouders en verzorgers! 

Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt op de beide locaties.  

 Op locatie Dr. Hoijngstraat hebben alle groepen een nieuw 
digibord gekregen; het BSO-lokaal is ingericht; groep 3 heeft 
een bijzondere eigen plek en groep 4-5 een nieuw lokaal. 

 Locatie Flierenhofstraat heeft een nieuw dak (!), alle groepen 
hebben een nieuw digibord; interne verhuizingen hebben 
plaatsgevonden zodat de middenbouwgroepen en de boven-
bouwgroepen een eigen ‘vleugel’ hebben betrokken. 

Op beide locaties zijn de vloeren in de was gezet en zijn alle toiletten 
extra goed schoongemaakt. Er is een nieuwe website en op beide 
locaties wappert een IKC-vlag (met ons nieuwe logo)! 

EEN NIEUWE NIEUWSBRIEF 

De komende weken zullen we werken aan de Nieuwsbrief van IKC Donatushof. Zowel wat betreft de inhoud als de 
vormgeving. Er zal een heldere structuur komen met nieuws vanuit opvang en educatie; een scheiding tussen toe-
lichting en feitelijkheden; en natuurlijk nieuwe foto’s. U gaat het vanzelf zien! 
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Locatie Flierenhofstraat 

Flierenhofstraat 34 

6681 BZ Bemmel 

 0481-461827 

 

Locatie Dr. Hoijngstraat 

Dr. Hoijngstraat 5 

6681 XL Bemmel 

0481-464694 

 

 donatushof@delinge.nl 
Kijk ook op www.donatushof.nl 
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 HET GYMROOSTER 

LEREN LEZEN IN GROEP 3 

THEATERDAG OP 6 SEPTEMBER 

 Op locatie Dr. Hoijngstraat zijn de groepen Fluitenkruid (groep 1-2-3), 
Goudenregen (groep 4-5) en Populier (groep 6-7-8). 

 Op locatie Flierenhofstraat zijn de groepen Linde, Klimop en Berk 
(groep 1-2); Jasmijn, Hazelaar en Sering (groep 3-4-5), Rozenbottel en 
Vlier (groep 3-4); Plataan, Kastanje, Esdoorn en Kastanje (groep 6-7-8).  

Alle midden– en bovenbouwgroepen gymmen in de Bongerd op dinsdag. De 
groepen staan onder begeleiding van onze vakleerkracht gym, Cindy van de 
Scheur. Esdoorn en Populier beginnen om 8.30 uur in de Bongerd. Er is toe-
zicht vanaf 8.15 uur. Houd u in de gaten dat de kinderen er niet vóór 8.15 uur 
zijn? Na deze gymles volgen Plataan, Kastanje en Iep. Vervolgens gymmen 
Vlier, Sering  en Rozenbottel; en tot slot Hazelaar, Jasmijn en Goudenregen. 
De kinderen van Hazelaar, Jasmijn en Goudenregen kunnen om 14.30 uur 
opgehaald worden bij de Bongerd.  
De kinderen van de onderbouw gymmen in de speelzaal van de eigen locatie 
onder begeleiding van de eigen juffen. 

GROEP 5 OP VRIJDAGMIDDAG 

Groep 5 blijft op vrijdagmiddag op school en werkt dan voornamelijk aan pro-
jecten en topografie. Later in het schooljaar staan de schooltuintjes op de 
agenda. Op locatie Flierenhofstraat zijn alle groep 5-kinderen op vrijdagmid-
dag in de Rozenbottel met juf Sabrina; op locatie Dr. Hoijngstraat zijn de 
groep 5-kinderen bij juf Erna in hun eigen lokaal.  

Dit schooljaar gaan we van start met een nieuwe methode om te leren lezen 
en spellen in groep 3: we hebben gekozen voor de nieuwste versie van de me-
thode Veilig Leren Lezen. De methode kent een gestructureerde opbouw van 
het letter- en woordaanbod. Op systematische wijze leren kinderen nieuwe 
woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aan-
dacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig 
fundament voor hun taal-leesontwikkeling.  
Om het leesonderwijs een nieuwe impuls te geven en de nieuwe methode 
goed te implementeren, is ervoor gekozen vanaf dit schooljaar het leesonder-
wijs in jaargroepen te geven. Dit betekent dat de kinderen van groep 3, 4 en 5 
voor zowel lezen als rekenen, in een aaneengesloten blok, met kinderen uit 
hun jaargroep in één van de middenbouwgroepen zitten.  

EVEN VOORSTELLEN…! 

Op dinsdag 6 september vieren we de fusie van Mikado en Donatushof en de 
start van het nieuwe schooljaar. Dit gebeurt in de vorm van een bijzondere the-
aterdag voor de hele school. U heeft hierover een aparte brief ontvangen. U 
bent van harte welkom om de theatervoorstelling te komen bekijken. Eén voor-
stelling met álle kinderen… Het wordt vast bijzonder! 

Mijn naam is Mirte Brouwer, ik ben 22 jaar en woon in Arnhem. 
Ik kom het team versterken i.v.m. zwangerschapsverlof. Vanaf 
vandaag ben ik op maandag en dinsdag werkzaam in de Jas-
mijn; vanaf november ook in de Rozenbottel. In mijn vrije tijd 
ben ik vaak in de keuken te vinden om lekker te koken. Daar-
naast sport ik graag en vind ik het leuk om creatief bezig te 
zijn.  Ik kijk ernaar uit om er samen met de kinderen, de ouders 
en het team een gezellig en leerzaam schooljaar van te ma-
ken. Ik hoop ouders en verzorgers snel te ontmoeten! 
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