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WATERPRET MIDDENBOUW 

Eerder heeft de bovenbouw een warme dag af kunnen sluiten met 
lekkere waterpret op het plein, nu was de middenbouw aan de 
beurt. Van lege flessen tot waterpistolen, alles werd gevuld met 
water om vervolgens elkaar zo nat mogelijk te maken. Sommige 
kinderen kozen om in de watervrije zone het spektakel te aanschouwen. Genoeg te zien natuurlijk! 

SCHOOLFOTO’S 

Gisteren en vandaag zijn alle kinderen op de foto gezet. De komende week ontvangt u, via uw kind, de inlogkaart. 
U kunt daarmee via internet de foto’s kiezen die u wil bestellen. Doe dit vóór 7 juli; dan kunnen de foto’s nog voor 
de zomervakantie meegegeven worden. (Na 7 juli komen er verzendkosten bij.)  

EINDPRESENTATIES NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent ook de afronding van de 
naschoolse activiteiten. Afgelopen dinsdag konden familie en vrienden van de 
middenbouwkinderen de eindpresentatie van de musical-cursus komen bekij-
ken. Verpakt in een mooi verhaaltje konden de kinderen laten zien wat ze ge-
leerd hadden op het gebied van zang, dans en toneel. Ook de circuslessen 
worden binnenkort afgesloten met een kleine voorstelling.  
Na de zomervakantie, in de week van 4 september, ontvangt u het aanbod van 
de naschoolse activiteiten voor de eerste helft van het komende schooljaar. U 
kunt uw kind inschrijven in de week van 11 september. De activiteiten zullen 
van start gaan in oktober. 

ACTIE VOOR DE HAAIEN 

Bovenbouwgroep de Populier (locatie Dr. Hoijngstraat) heeft zich ingezet voor de actie van het Wereld Natuur 
Fonds. De actie richtte zich op het inzamelen van geld ter bescherming van haaien. Er is met statiegeld en de ver-
koop van zelfgemaakte armbandjes maar liefst €125 opgehaald. De Populier bedankt iedereen voor de bijdrage! 

VRIJE DAGEN IN SCHOOLJAAR 2017-2018 

Vanaf vanochtend staan alle vrije dagen van het nieuwe schooljaar op de website. Het gaat om studiedagen en vrije 
vrijdagen voor groep 1-2. Het aantal studiedagen is verminderd vanwege de meivakantie van twee weken. 
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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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Kinderen van groep 5 van de locatie Flierenhof-
straat hebben hun eerste polderdag gehad. Onder 
leiding van Ben hebben ze gezocht naar sporen 
van de bever langs het water. Ze kwamen uit bij 
een beverburcht, maar hebben de bever zelf he-
laas gemist. In de tweede helft van de ochtend 
heeft iedereen stenen en fossielen gezocht. De 
natuurgids vertelde er mooie verhalen bij. Na de 
lunch hebben de kinderen ook nog gewerkt in de 
schooltuinen. Een mooie intensieve dag in de natuur! Op 30 juni volgt er nog 
zo’n dag waarop buiten bijna ongemerkt veel geleerd zal worden! 

SAMEN BUITEN 
 
Zodra het even kan, ge-
nieten de baby`s en peu-
ters van het (samen) bui-
ten spelen. De hele box 
gaat dan gewoon mee. 
Zodra de BSO-kinderen 
de box naar buiten zien 
komen, laten ze alles uit 
hun handen vallen en 
staan ze direct om de 
box heen. Soms zijn ze 
niet meer te houden en 

kruipen ze er zelfs gezellig bij. Dit alles onder het toeziend oog van Sabine 
Wiltink, onze nieuwe medewerker bij de kinderopvang.  

 

Bij de laatste schoolweken hoort een aantal vaste klussen, zoals het schrijven 
van rapporten, de organisatie van de zomerweek, de verdeling van de kin-
deren, het voorbereiden van de preadviezen voor groep 7-kinderen, het bepa-
len welke groepsleid(st)er in welke stamgroep staat in het nieuwe schooljaar.  
Bij de leerlingverdeling op locatie Flierenhofstraat gaat het om het plaatsen 
van de onlangs ingeschreven kinderen, om het verdelen van de groep 2-
kinderen naar de middenbouw en de groep 5-kinderen naar de bovenbouw. 
Die verdeling is een proces waarbij verschillende aspecten een rol spelen: de 
leeftijdsopbouw, verdeling jongens-meisjes, verdeling van de kinderen die ex-
tra zorg en begeleiding vragen, en ook de overweging in welke groep het kind 
het best tot zijn recht komt.  

 

Daarnaast moet bepaald worden welke groepsleiders in welke stamgroep wer-
ken volgend schooljaar. Het ‘personeelsplaatje’ ontvangt u op woensdag 28 
juni. Op 3 juli ontvangt u de leerlingverdeling.  

 

In de laatste schoolweek volgen we een speciaal programma. De uitnodiging 
heeft u inmiddels ontvangen. Op woensdag 12 juli is de doordraaidag. Op die 
dag maakt iedereen kennis met de (nieuwe) juf/meester en de (nieuwe) kin-
deren. Nieuwe kinderen ontvangen een uitnodiging van hun nieuwe stam-
groep. 

EINDE VAN HET SCHOOLJAAR 
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