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→  EEN KLEURRIJKE START  → RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR 
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EEN KLEURRIJKE START 

Fijn om elkaar na de kerstvakantie weer te 
zien en een frisse start te maken in een 
nieuw kalenderjaar. De vakantie heeft veel 
kinderen goed gedaan! Op de BSO zijn de 
kinderen natuurlijk wél actief geweest in de 
vakantie met een speciaal vakantieprogram-
ma; lekker schaatsen op de schaatsbaan in 
Elst, een mooie film kijken in het filmhuis in 
Arnhem of samen aanmoedigen bij het bas-
ketbaltoernooi voor de basisscholen.  
De start op school was in de eerste week 
winters en wit. Er viel sneeuw en dan kun je 
met de slee naar school. Dat was weer even 
geleden en daarom echt genieten!  
Binnen in de school maakten we een 
‘kleurrijke’ start. In de groepen gebeurde dat 
door aandacht voor vakantieverhalen, de 
nieuwe projecten en door te proosten op een 
nieuw jaar. In de aula hing een heel grote 
kleurplaat waarop iedereen mee kon kleu-
ren, zodat we ook letterlijk een kleurrijke 
start gemaakt hebben.  

RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR 

Op Jenaplan IKC Donatushof werken we er iedere dag aan dat iedereen respectvol 
met elkaar omgaat. Dit betekent dat we mensen in hun waarde laten en dat we elkaar 
de ruimte geven om te zijn wie we zijn en hoe we willen zijn. Dat zijn grote woorden… 
het is een heel proces waar veel herhaling bij nodig is. Het vraagt om een goede af-
handeling bij incidenten met alle betrokkenen. Het liefst willen we de incidenten voor-
kómen natuurlijk. Daarom besteden we hier structureel expliciete aandacht aan in alle 
groepen. De maand januari is een goed moment om de afspraken, die in iedere groep 
zichtbaar aanwezig zijn, opnieuw onder de aandacht te brengen. We praten over de 
betekenis van de afspraken en hoe we samen verantwoordelijk zijn voor het nakomen 
ervan. Ook kan bijvoorbeeld een complimentenspel de verschillen tussen kinderen op 
een positieve manier zichtbaar en bespreekbaar maken.  
Op donderdag 26 januari brengen de midden- en bovenbouwgroepen een bezoek 
aan de voorstelling ‘de Sterrenkoning’ van Netty Gebbing. De voorstelling gaat over 
pestgedrag, anders zijn en durven kiezen voor jezelf. Een toneelstuk is een sterk mid-
del om kinderen te laten ervaren waar het om gaat. Door hier vervolgens samen bij 
stil te staan en dit te projecteren op onszelf, wordt de bewustwording van kinderen 
groter. Dit is een belangrijke voorwaarde om het pesten zo min mogelijk kans te geven.  
Ook jullie aandacht hiervoor als ouders doet er uiteraard toe. Mocht u thuis van uw kind signalen krijgen die wijzen 
op pestgedrag, laat dit dan meteen weten aan de groepsleider van uw kind. Soms vertelt een kind er thuis meer of 
anders over dan op school. Die puzzelstukjes hebben we nodig om pestgedrag effectief aan te kunnen pakken! 
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BASKETBALTOERNOOI EEN SUCCES! 

JUF SABRINA HEEFT EEN ZOON! 

Van juf Sabrina van Zadelhoff, groepsleider van middenbouwgroep de Ro-
zenbottel, ontvingen we vlak voor de kerstvakantie heel mooi nieuws. Ze is 
bevallen van een lief en gezond jongetje: Lenn! Van harte gefeliciteerd, Sa-
brina! We wensen jou en je gezin alle geluk! 

Op school wensen wij natuurlijk alle kinderen een gelukkig nieuwjaar en ook 
een goed nieuw-leesjaar! De ‘Geef mij maar een boek’ actie van de Neder-
landse boekhandels sluit daar mooi bij aan. Tijdens deze actie, die 10 februari 
van start gaat, kunnen kinderen voor 2 euro een boek kopen. Extra leuk om te 
vermelden is het dat het actieboek deze keer ‘Achtste groepers huilen niet’ 
van Jacques Vriens is. Jacques Vriens bezocht in oktober onze school. Alle 
kinderen hebben toen kennis gemaakt met de schrijver en zijn werk.   
Ook komen de Nationale Voorleesdagen er weer aan. Voorlezen is altijd een 
klein feestje én belangrijk voor de taalontwikkeling. Daarom is er tijdens de 
Nationale Voorleesdagen eind januari extra aandacht voor voorlezen, met o.a. 
activiteiten in bibliotheken. Kinderen t/m 6 jaar kunnen deze periode gratis, 
zonder inschrijfkosten, lid worden van de Bibliotheek Gelderland Zuid.  
Op donderdag 26 januari 
komt de burgemeester van 
Lingewaard bij ons voorle-
zen! Zij richt zich dit jaar op 
de peuters. We ontvangen 
haar daarom op locatie Dr. 
Hoijngstraat.  

Per 1 januari 2017 is de harmonisatie tussen peuterspeelzaal 
en kinderopvang in Lingewaard een feit. Dat betekent dat 
peuterspeelzalen van de Linge opgaan in kinderopvang de 
Linge (als peutergroep). Hierdoor zal voortaan het fruit, het 
drinken en schone luiers in de peutergroep worden aangebo-
den; het hoeft niet meer meegenomen 
van thuis. 
Wat het fruit en het drinken betreft: de 
peuters mogen iedere dag zelf kiezen 
welk fruit ze willen eten als tussendoor-
tje. Bovendien krijgen ze na het buiten-
spelen een beker heerlijk fris fruitwater!  

EEN NIEUW LEESJAAR EN DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 

Het is inmiddels een traditie dat 
er in de kerstvakantie veel kin-
deren van Donatushof deelne-
men aan het basketbaltoernooi 
voor basisscholen dat jaarlijks 
georganiseerd wordt door Ba-
touwe Basketball. Ook dit jaar 
was het een geslaagd toernooi. 
Voor de kinderen van Donatushof betekende dat twee sportie-
ve successen. Groep 3 en groep 5 werden allebei tweede! 
Voor alle kinderen was er vooral veel (sport)plezier! 

KUNST + ATELIER 

Ben je 8 jaar of ouder? Is creatief zijn voor jou een belangrijke uitingsvorm? 
Wil je graag iets ontwerpen en dit uitvoeren? Vind je het leuk om in kleine 
groepjes (maximaal 4/5 kinderen) te werken? Dan is het wellicht iets voor jou 
om naar ‘Kunst + Atelier’ te komen. Voor alle informatie: www.astridpolman.nl  
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