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ANDERE INVULLING NIEUWSBRIEF 

Een heel aantal ouders volgt ons Integraal Kindcentrum inmiddels op Facebook! Dat is mooi om te zien. Facebook 
leent zich ervoor om bepaalde activiteiten snel aan ouders (en andere geïnteresseerden) te kunnen laten zien. Iets 
dat vandaag in een groep of bij de opvang heeft plaatsgevonden, kan dezelfde dag worden gedeeld.  
Op de website kennen we de rubriek ‘In beeld’. Ook daar kunt u een kijkje nemen wat betreft activiteiten, in stam-
groepen, BSO, peuteropvang en naschoolse activiteiten. 
Dit betekent dat er in de Nieuwsbrief ruimte ontstaat. Het terugkijken op een bepaalde viering, excursie, project zal 
soms nog via de Nieuwsbrief gebeuren, maar vaker via Facebook en de website.  
Daarom kunnen we in de Nieuwsbrief meer ruimte maken voor onderwijsinhoudelijke zaken en toelichting op het 
‘waarom’ we bepaalde dingen doen zoals we ze doen. Meer verdieping in de Nieuwsbrief - dat is ons streven. Of de 
Nieuwsbrief dan nog steeds iedere twee weken zal verschijnen, moeten we uitproberen. 
Binnenkort komt er ook een andere indeling in de Nieuwsbrief. We zullen een onderverdeling maken tussen ‘opvang’ 
en ‘onderwijs’. De kalender, met alle relevante data, zal worden aangevuld met data van de opvang. 

VOOR WIE HET NIET GEZIEN HEEFT  

‘Van plastic fles tot raket’ was de titel van het artikel dat onlangs verscheen in 
De Gelderlander. In een portret van bovenbouwgroep De Kastanje schetsen 
Bart en Imke (kinderen uit de Kastanje) een mooi beeld van het techniekproject 
waar de bovenbouw op locatie Flierenhof deze weken aan werkt.  
Bart en Imke vinden techniek beiden een leuk vak. Ze hebben zich met de groep 
verdiept in kracht, druk, geluid en magnetisme. Door te onderzoeken ontdekten 
ze dat wat ingewikkeld lijkt, best eenvoudig kan zijn. Door te bouwen en te expe-
rimenteren konden ideeën en theorie getoetst worden aan de praktijk.  
Die manier van leren, waarbij je niet alleen aan tafel en in je hoofd bezig bent, 
vinden Imke en Bart fijn. De andere bovenbouwgroepen verdiepten zich in ande-
re technische onderwerpen zoals licht, temperatuur en energie.  
Het project wordt vandaag afgesloten met een bezoek aan de Spelerij in Dieren 
waar ontdekkend leren en uitvinden opnieuw centraal staan. Dit bijzondere uit-
stapje, met álle bovenbouwgroepen, kon alleen gerealiseerd worden dankzij veel 
ouders die wilden rijden. Dank jullie wel! 

CARNAVAL 

Langzamerhand komen we op heel het IKC Donatushof in de carnavalsstemming. 
Over de manier waarop we carnaval gaan vieren op beide locaties bent u via de 
mail al geïnformeerd. Hieronder nog even de praktische zaken op een rijtje. Op 
woensdag 22 februari mogen alle kinderen met gekke haren en, als ze dat willen, 
in hun pyjama naar school komen. Op vrijdag 24 februari wordt op beide locaties 
een carnavalsviering gehouden. Daar wordt momenteel al hard voor geoefend! 
Natuurlijk mogen die dag alle kinderen verkleed naar school komen. De schooltij-
den zijn op vrijdag 24 februari onveranderd: de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15uur 
uit en de groepen 5 t/m 8 om 14.30uur.  

De peuters vieren op kleinere schaal hun eigen carnavalsfeestje. Zij mogen, als ze dat leuk vinden, verkleed komen 
op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 februari. In de groep wordt gedanst, muziek gemaakt en bij wie dat wil 
ook geschminkt. Waarschijnlijk gaan ze samen ook nog wel even een kijkje nemen in de basisschool! 
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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 

BEREIKBAARHEID KINDEROPVANG 
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Rapporten mee 
(Flierenhofstraat) 

 

Ouderraad 
 

Koffie-ochtend  
(op Hoijngstraat) 

 
 

10-minutengesprekken 
(Flierenhofstraat) 
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STEENTIJD IN DE MIDDENBOUW 

 

Op 8 april 2017 wordt het basisschool schaaktoernooi gehouden in Elst. Dit is 
voor de groepen 3 t/m 8. Alle schaakniveaus zijn welkom en het aantal kin-
deren per schoolteam is variabel. Ook individuele inschrijvingen zijn mogelijk. 
Aanmelden kan via e-mail aan schoolschaak@elstertoren.nl  

Om de dienstverlening naar ouders met kinderen op de kinderopvang te ver-
beteren is met ingang van dit kalenderjaar het servicebureau voor ouders da-
gelijks rechtstreeks telefonisch te bereiken van 8.30uur tot 12.30uur op tele-
foonnummer 026-3179933. 
Per mail is de kinderopvang bereikbaar via kinderopvang@delinge.nl 

SCHAAKTOERNOOI 

In de middenbouw op locatie Flierenhof wordt deze weken veel geleerd over 
de steentijd; de tijd van de jagers en de eerste boeren in ons land. Bent u 
nieuwsgierig? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! 

INFORMATIE OVER HET TEAM 

Manon Gradussen, stamgroepleider in de Linde, heeft een nieuwe baan. Zij 
gaat zich verder ontwikkelen in wetenschappelijk onderzoek. Een mooie uitda-
ging voor haar! Manons laatste werkdag is op vrijdag 24 februari. Wilma Ras 
werkt in de maand maart fulltime; vanaf begin april neemt Mirte Brouwer de 
uren van Manon over. 
Anneli Hansson, stamgroepleider in de Kastanje, werkt ook op vrijdag 24 febru-
ari voor het laatst; zij gaat met zwangerschapsverlof. Haar verlof wordt ingevuld 
door Tjeerd van der Zee. 
Heidi Visser, stamgroepleider van de Iep, heeft zich ziek gemeld. Het is nog 
onduidelijk hoe lang zij afwezig zal zijn. Pascal Gertsen heeft de vervanging op 
zich genomen. 

FAMILIEKRACHTCAFÉ 

Op donderdag 9 maart a.s. organiseren Stichting Familiekracht en Stichting 
Welzijn Lingewaard het Familiekrachtcafé. Dit keer staan peuters en hun buien 
centraal. Annemarie van de Flier van VGGM zal een korte presentatie geven. 
Daarna is er ruimte voor ouders en opvoeders om met elkaar ervaringen uit te 
wisselen. Het begint om 20:00 uur in het gebouw van Stichting Welzijn Linge-
waard, Cuperstraat 9 in Bemmel. Aanmelden kan via info@familiekracht.nu  
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