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PASEN VIEREN 

Op Goede Vrijdag hebben we op beide locaties op een sfeervolle manier Pasen gevierd. De dag begon met een lek-
ker paasontbijt. De zorg en aandacht die eraan besteed was voor elkaar, maakten de bordjes al-
leen al een feestje. Fijn om ook hierbij kinderen uit andere groepen te kunnen ontmoeten.  
Het thema van het paasproject ‘Vol van vriendschap’ kwam terug bij de vieringen op beide locaties. 

Op de Hoijngstraat waren er optredens op 
het mooie nieuwe podium tijdens het ont-
bijt. De peuters kwamen ook kijken!  
Op de Flierenhofstraat kwamen alle kin-
deren samen in de aula voor een viering 
met toneel, muziek en dans, met verhalen 
over vriendschap als basis. Ook lazen kin-
deren briefjes in mooie vormen voor; het 
resultaat van de taalopdracht waar ze de 
afgelopen week druk mee zijn geweest. 

NIEUW OUDERLID MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Er is door veel mensen gestemd op een nieuwe ouder voor de oudergeleding van Medezeggenschapsraad. Onze 
dank hiervoor! Mirjam Krommendijk, moeder van kinderen in de Klimop en de Vlier, heeft met een meerderheid van 
stemmen de verkiezing gewonnen. Heel fijn dat zij namens de ouders de MR komt versterken! 

REKENTOOL KINDEROPVANG 
 
Via de rekentool op de website van De Linge kunt u nu zelf de kosten voor uw kinderopvang berekenen en wat u 
mogelijk terugkrijgt van de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt een groot deel van uw kinderopvangkos-
ten. Wat u uiteindelijk netto betaalt voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die 
u ontvangt. De hoogte van de toeslag is weer afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de opvang, 
van uw belastbaar inkomen en het aantal uren dat u werkzaam bent. Om een indicatie te krijgen van de netto 
maandkosten voor de kinderopvang, hebben wij een link naar deze rekentool op de site van Donatushof gezet. Met 
deze tool kunt u zelf berekenen hoeveel de peutergroep of de kinder- of buitenschoolse opvang kost. Ook kunt u 
berekenen hoeveel u terugkrijgt van de Belastingdienst. De module is met zorg samengesteld en geeft een indicatie 
van uw kinderopvangkosten. Een officiële proefberekening kunt u aanvragen via de Belastingdienst. 

http://www.delinge.nl/rekentool-kosten/
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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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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Op de laatste teamvergadering stond het scheiden van 
afval in de groepen op de agenda. Sinds kort wordt ook 
het plastic gescheiden. De ervaringen hiermee zijn goed. 
Het zorgt op een eenvoudige manier voor bewustwording 
van de kinderen. In de middenbouw op de Flierenhof-
straat is het thema van het huidige project ook afval. De 
kinderen leren over de "Ladder van Lansink” waarbij ver-
schillende categorieën van omgaan met afval benoemd 
worden. Voorkomen en hergebruik staan bovenaan; 
daarna volgt recyclen. De minste voorkeur heeft het ver-
branden of storten van afval. We leren over de betekenis 
van de verschillende categorieën. Er zijn presentaties 

door kin-
deren die aansluiten bij het 
onderwerp. Een moeder die 
werkt bij een afvalbedrijf 
komt vertellen. Zij maakt op 
een mooie manier duidelijk 
dat een groep van 26 kin-
deren jaarlijks 3,5 boom no-
dig heeft voor papier, en ook 
dat nieuw papier gelukkig 
voor 75% bestaat uit gerecy-
cled oud papier en karton. 
De kinderen zijn onder de 
indruk van wat ze zien en 
horen.  
Dit vormt ook de gelegen-
heid nog eens uw aandacht 
te vragen voor de manier 
waarop u uw kinderen fruit, 
lunch en drinken mee naar 

school geeft. Met drinken in een beker, en fruit en brood in een trommel hou-
den we de afvalberg samen het kleinst! 

GGD NIEUWS 

OP ZOEK NAAR OUDERS VOOR PR 

GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen bewust maken van de ge-
zondheidsrisico's tijdens uw reis en u te adviseren. Daarom organiseren zij 
een speciale dag over reisvaccinaties op zaterdag 20 mei van 9.00-15.30 
uur. Deze dag vindt plaats aan de tijdelijke locatie aan de Rietgrachtstraat 49 
te Arnhem. Die dag worden er kortingen gegeven op consulten. Per persoon 
betaalt u voor een consult geen € 21,00 maar € 7,50. Gezinnen betalen voor 
een consult geen €48,00 maar €25,00. 

Zijn er ouders die werken in de reclamewereld? Of die affiniteit hebben met 
iets ‘in de markt zetten’? Natuurlijk denken wijzelf na hoe we ons IKC binnen 
Bemmel kunnen etaleren, maar het zou prachtig zijn als er ook ouders mee-
denken die ervaring hebben met dergelijke strategieën en het zichtbaar maken 
van kwaliteit en activiteiten. 
Bent u geïnteresseerd? We zijn er blij mee! U zich opgeven door te mailen 
naar m.goris@delinge.nl.  

UPDATE FACEBOOK 

Zoals u weet heeft IKC Donatushof sinds enkele maanden een eigen facebook-
pagina. De oude facebookpagina van Mikado wordt daarom in de meivakantie 
verwijderd. U kunt dus deze week voor het laatst deze Mikado-pagina bezoe-
ken en daar eventueel foto’s van opslaan, mocht u dat willen. 

mailto:info@donatushof.nl

