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Naschoolse activiteiten weer van start 
Even voorstellen 
Schaats jij al?   

Wenproject voor iedereen Op de eerste schooldag 
van het nieuwe schooljaar is het schooljaar 
geopend, met het wenproject ‘Ik zie, ik zie’. Op 
beide locaties van ons IKC hebben alle kinderen 
buiten, in de zon, kunnen kijken en luisteren naar 
het verhaal van uil en maan, waarin de uil de maan 
gaat beschouwen als zijn vriend.   
We starten het jaar met een wenproject met als 
belangrijkste doel kennismaking met elkaar en 
groepsvorming. We koppelen ieder jaar een thema 
aan het wenproject en ontwikkelen lessen en 
activiteiten binnen dat thema. Dit jaar is het thema 
‘Ik zie, ik zie’. Binnen dit thema zijn veel 
mogelijkheden om in te gaan op vragen als: Zie jij 
wat ik zie? Hoor jij wat ik hoor? Wat zie ik meteen bij 
jou en waar moet ik meer mijn best voor doen?  
Jezelf laten zien, laten horen, oog hebben voor 

elkaar, omgaan met 
verschillen; daar gaat het om. 
Ook wordt er in deze weken 
(opnieuw) expliciet aandacht 
besteed aan afspraken in de 
groep en de school over hoe 
we respectvol omgaan met 
elkaar. Op deze manier zorgen 
de wenprojecten voor een 
basis van waaruit we het hele 
schooljaar in een veilig klimaat 
samen kunnen leren en spelen. 
U bent van harte welkom de 
groepen eens in te lopen en te 
zien hoe dit alles zichtbaar 
gemaakt wordt. 

Stamgroepavond 14 september  Aan het begin van 
het schooljaar nodigen we ouders van de 
basisschool uit om elkaar te ontmoeten en om te 
laten zien op welke manier er in de groepen gewerkt 
wordt. Daarom organiseren we een stamgroepavond 
op donderdag 14 september. De invulling ervan is 
wat anders dan voorgaande jaren; leuk om weer 
eens een andere opzet uit te proberen.  
Ouders, opa’s, oma’s en kinderen zijn om 17.00 uur 
van harte welkom. Tot 18.00 uur kunnen de kinderen 
hun groep, materialen en werk aan hun ouders (of 
andere volwassenen) laten zien.  

20  Maandviering in het teken van ‘Ik zie, ik zie’  
 
 mét peuters (locatie Dr. Hoijngstraat) 

5   Ouderraad-vergadering 
8  Groep 1-2 vrij 
13  Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij 
14        Stamgroepavond; MR-vergadering 
22  Groep 1-2 vrij; Kinderraad 
26-28  Bovenbouw op kamp 



nr. 1 schooljaar 2017-2018 

Om 17.00 uur is in iedere stamgroep een presentatie 
van het wenproject. Op die manier wordt concreet 
hoe we de eerste weken werken aan groepsvorming 
en welke werkstukken de kinderen maken. 
Natuurlijk zijn de stamgroepleiders er ook.  
De uitnodiging voor deze avond heeft u inmiddels 
ontvangen. 

Workshopavond Op dinsdag 31 oktober volgt een 
workshopavond. Op die avond wordt er inhoudelijk 
dieper ingegaan op de verschillende vakken op 
school. Een kijkje in onze pedagogische en 
didactische keuken, zodat u een goed beeld heeft 
van ons onderwijs. U ontvangt voor deze avond te 
zijner tijd een uitnodiging. 

Schooltuintjes groep 6  De tijd van het oogsten is 
aangebroken! Op vrijdagmiddag 8 september, 22 
september, 6 oktober en 13 oktober gaan de 
kinderen van beide locaties naar de tuintjes. Daar is 
hulp van (groot)ouders weer hard nodig, want 
zonder extra hulp kunnen we de kinderen 
onvoldoende begeleiden. Het is mooi om te zien 
met hoeveel enthousiasme er samen gewerkt wordt 
door kinderen en (groot)ouders! Als u komt helpen, 
kunt u dat doorgeven aan Mirte Brouwer (Plataan) - 
m.brouwer@delinge.nl Denkt u op deze dagen aan 
geschikte kleding, laarzen en een plastic tas voor de 
oogst?  

Nieuwe ronde naschoolse activiteiten Nu de school 
weer begonnen is, gaan ook de naschoolse 
activiteiten op korte termijn weer van start. In de 
week van 4 september ontvangt u per mail het 
programmaboekje. Hierin kunt u alles lezen over 
het aanbod van de eerste periode. U kunt uw kind 
inschrijven van 11 tot 22 september.  

U zult zien dat een aantal 
succesvolle cursussen van 
vorig jaar opnieuw 
aangeboden wordt. 
Daarnaast zijn er nieuwe 
cursussen op het gebied 
van dans, beeldend werk en 
programmeren. We hopen 
met dit aanbod weer aan de 

behoeften van de kinderen tegemoet te komen. 

Even voorstellen In de Klimop en de Rozenbottel, 
stamgroepen van de basisschool op locatie 
Flierenhofstraat zijn dit schooljaar twee nieuwe 
juffen begonnen. Zij stellen zich graag aan u voor.  

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Bo Aarns, ik ben 24 
jaar oud en ik woon in Arnhem. Ik 
kom aankomend schooljaar op 
maandag, dinsdag en op 
woensdag om de week de 
Rozenbottel versterken. Ik heb er 
heel veel zin in! Groetjes Bo.  

Mijn naam is Sandra Pruijn, ik ben 23 jaar en woon in 
Doornenburg. Bijna drie jaar geleden ben ik 
afgestudeerd aan de Pabo in Arnhem en heb 

sindsdien veel invalwerk 
gedaan en een jaar als au 
pair in Australië gewoond en 
gewerkt. Een half jaar 
geleden ben ik 
teruggekomen en heb ik erg 
veel zin om aan het werk te 
gaan als juf van de Klimop! 
Naast mijn werk als juf ben 

ik ook actief als vrijwilliger bij kasteel Doornenburg, 
waar ik rondleidingen geef, en bij Stichting 
Kinderdorp Doornenburg. 

Schaats jij al? De Nijmeegse Schaatsvereniging (NSV) 
organiseert dit schooljaar weer het 
schaatsevenement “Schaats jij al?”, voor kinderen in 
groep 4, 5 of 6 (leeftijd 7, 8, 9 en 10 jaar) van de 
basisschool. Wat is “Schaats jij al?” ? Op 
5 zaterdagen; op 30 september en 7, 14, 21 en 28 
oktober van 9.00 tot 10.00 uur leren de kinderen 

schaatsslag, starten, remmen, rondjes draaien, maar 

ook vallen en opstaan op het ijs van ijsbaan Triavium. 

Meer informatie hierover vindt u op: 

www.nijmeegseschaatsvereniging.nl 

Alle gegevens Heeft u het formulier ingevuld met 
alle gegevens van uw kind(eren) en aan de 
groepsleiders gegeven (telefoonnummers, 
mailadres, medicijngebruik, allergieën etc.) zodat wij 
weer over de meest recente informatie beschikken? 
Dank u wel weer! 
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