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TROMMELENDE VUILNISMANNEN 

Op maandag 15 mei hebben alle 
midden- en bovenbouwgroepen 
kunnen genieten van Tromme-
lende Vuilnismannen in de Bon-
gerd. De voorstelling maakte 
deel uit van het culturele pro-
gramma waar onze school jaar-
lijks een keuze uit maakt. De 
twee vuilnismannen, ooit ook 

echte vuilnismannen!, trommelden met en op alles waarmee en waarop te trommelen 
viel. Dat gebeurde met veel humor en de kinderen werden er vanaf de eerste slag bij 
betrokken. Halverwege de voorstelling kreeg iedereen een emmer en twee stokken. Er 

ontstond een slagwerkgroep van heel veel kinderen waarbij het leek alsof ze al jaren samen speelden. Een prachtig 
concert waaraan we veel plezier beleefd hebben én waarvan we geleerd hebben dat muziek maken niet gebonden is 
aan een plek of aan instrumenten. Dat belooft veel moois voor de week waarmee we dit schooljaar gaan afsluiten 
straks en waarbij het thema ook muziek zal zijn. 

VISITATIE JENAPLANSCHOLEN 

Omdat Donatushof een erkende Jenaplanschool is, maken we deel uit van een groepje scholen dat elkaar bezoekt.  
De groep bestaat uit directeuren van de Tichelaar (Gendt), de St. Nicholaasschool (Nijmegen) en de Lanteerne 
(Nijmegen). We zijn elkaars ‘critical friends’. Deze visitaties vinden iedere twee jaar plaats. 
Eind mei was Donatushof aan de beurt. De directeuren zijn in een heel aantal stamgroepen geweest en hebben 
veel vragen gesteld, ook aan kinderen. Het bezoek is afgesloten met een uitvoerig gesprek met de directie, er zijn 
vragen gesteld en er is feedback gegeven naar aanleiding van wat gezien en gehoord is. 
De directeuren waren zeer te spreken over locatie Dr. Hoijngstraat, de rust, de ruimtes en het in korte tijd ontwikkel-
de ‘Jenaplan-gehalte’ van het onderwijs. Het team op beide locaties kreeg een pluim vanwege hun visie en plezier. 
Als ontwikkelpunten werden genoemd: eigentijdser inrichten, meer digitaliseren en het verder ontwikkelen van de 
stamgroep als geheel (nog minder denken in jaargroepen en nog meer als systeem). We gaan ermee aan de slag! 

HET PODIUM IN GEBRUIK 

Het podium op het plein van de locatie Flierenhofstraat is volop in gebruik. Een groepje ouders heeft dagen onge-
looflijk hard gewerkt. De kinderen hebben het proces van dichtbij mee kunnen maken. Het resultaat is prachtig! En 
vanaf de eerste dag dat de kinderen erop konden, is het volop in gebruik, want op een podium kun je niet alleen 
zingen, dansen en toneelspelen… Nee, je kunt er ook op tutor-lezen, samen lunchen, spelletjes spelen, een kunstje 
doen en nog veel meer. Dat gaan we de komende tijd met veel plezier ontdekken!  
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Flierenhofstraat 34 
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Locatie Dr. Hoijngstraat 

Dr. Hoijngstraat 5 
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0481-464694 

 

 donatushof@delinge.nl 
Kijk ook op www.donatushof.nl 
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Als eerste onderdeel op de studiedag van 24 mei jl. stond rekenen op het pro-
gramma. Er werd teruggeblikt op groepsbezoeken door een extern deskundi-
ge; waar mogen we trots op zijn en wat zijn knelpunten en kansen? Hier kun-
nen we weer mee verder! Vervolgens was er tijd om kritisch te kijken naar de 
manier waarop de groei en de behoeften van kinderen beschreven wordt. Op 
de studiedag van 6 juni krijgt dit een vervolg. Doel is de documenten zo vorm 
te geven dat ze voldoen aan eisen van de inspectie en tegelijkertijd in de prak-
tijk ondersteunend zijn voor de leerkrachten die ze maken en ermee werken.  
Ook is weer een stap gezet in de pilot met de Ommezwaai, de samenwerking 
met het speciaal onderwijs die onze school is aangegaan en waarover u eer-
der geïnformeerd bent. Er zijn resultaten van 0-metingen gegeven die van be-
lang zijn om het effect van de samenwerking goed te kunnen meten. Verder 
zijn er praktische tips gegeven door gedragsdeskundige Ingeborg Kruithof; zij 
is vanuit de Ommezwaai betrokken bij de samenwerking.   
In de middag hebben de leerkrachten per bouw vergaderd. We kijken terug op 
een zinvolle dag! 

PLANTJES OP HET PLEIN 

De kinderraad kwam onlangs op een 
goed idee. Nu er zoveel aandacht is 
voor het schoolplein konden ook de 
grijze bakken bij de hoofdingang op 
locatie Flierenhofstraat wel wat groens 
gebruiken! Iedere stamgroep mag wat 
plantjes kopen waar ze daarna ook 
zelf verantwoordelijk voor zijn. De bo-
venbouwgroep Plataan heeft alvast de 
eerste plantjes gepoot. Wie volgt? 

OM ALVAST TE NOTEREN 

Van 10 t/m 14 juli zullen we op beide locaties het schooljaar weer afsluiten met 
een feestelijke week. Dat duurt nog even natuurlijk, maar de voorbereidingen 
zijn al in gang. We informeren u dan ook graag alvast over wat praktische za-
ken. De schooltijden in deze week zijn anders dan anders. De kinderen worden 
van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur op school verwacht. 
Op vrijdag beginnen we ook om 8.30 uur, maar zijn alle kinderen uit om 12.15 
uur. De musical van groep 8 op locatie Dr. Hoijngstraat is op woensdag 12 juli 
en begint om 19.30 uur. Het cabaret van groep 8 op locatie Flierenhofstraat is 
op donderdag 13 juli. Deze avond begint om 19.00 uur. Meer informatie en uit-
nodigingen volgen later! 

OPRICHTING OUDERCOMMISSIE 

Sinds deze week heeft 
ons Integraal Kindcen-
trum een oudercommis-
sie. De oudercommissie 
richt zich op de kwaliteit 
van de opvang, zoals de 
MR zich richt op de kwali-
teit van het onderwijs. In 
de volgende Nieuwsbrief 

leest u meer. Zijn er nog ouders die willen deelnemen? Het zou mooi zijn als 
ook een vader aansluit. 

Op locatie Dr. Hoijngstraat komt de schoolfotograaf op vrijdag 23 juni; vrijdag 
9 juni gaat niet door! Op locatie Flierenhofstraat komt de schoolfotograaf op 
donderdag 22 en vrijdag 23 juni.  
Er worden ook weer foto’s gemaakt van broertjes en zusjes!  

DE SCHOOLFOTOGRAAF 
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