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Gezocht: was-hulp 

Eén jaar IKC Op maandag 29 augustus 2016 gingen 
onze deuren open als Jenaplan IKC Donatushof; een 
IKC op twee locaties. Alles was nieuw; het werd een 
klein avontuur. Wat hebben we aan het einde van 
het schooljaar gerealiseerd?  

 Opvang en onderwijs werken samen;  
 Kinderen komen vanaf 7.00 uur ontbijten en 

spelen;  
 Kinderen spelen en slapen op ons eigen 

kinderdagverblijf; 
 2-3 jarigen ontdekken steeds meer van de 

wereld bij de peutergroep; 
 De BSO telt op sommige dagen al meer dan 

20 kinderen;  
 Het plezier bij de naschoolse activiteiten is 

groot; 
 De oorspronkelijk twee teams van de 

basisschool werken op een open en 

constructieve manier samen; het voelt al heel 
gewoon om samen één team te zijn.  

We hebben een nieuwe website, een nieuwe 
Nieuwsbrief, Facebook. We zijn gestart met het 
herinrichten van de twee schoolpleinen. We hebben 
zin in de zomervakantie en gaan daarna graag weer 
aan de slag om volgende stappen verder vorm te 
geven. 

Lezen in de vakantie Het leesonderwijs wordt deze 
week afgerond. Voor de leesontwikkeling van de 
kinderen is het belangrijk om het lezen in de 
vakantieperiode niet helemaal los te laten. Het blijkt 
dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie 
in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl 
kinderen die wél (veel) lezen een hoger leesniveau 
hebben na de vakantie.  
Natuurlijk is de vakantie er in de eerste plaats om te 
spelen en te ontspannen. Mogelijk is het te 
combineren met leesplezier op de bank, aan tafel, 
op de camping of thuis, in een slaapzak of onder je 
eigen dekbed. In dit verband wijzen we u ook graag 
op onze kinderzwerfboekenkasten. Loop gerust de 
school binnen om wat boeken mee te nemen voor 
de vakantie!  

Getallen op het plein Het zal u wellicht opgevallen 
zijn dat er de laatste weken veel gekrijte cijfers op 
het schoolplein te zien waren. De afgelopen weken 
hebben de kinderen buiten door spel en beweging 

11  Schoolpleinconcert  
13  Waterfeest bij de peuters; afscheid Ema 

17  Vanaf deze datum: BSO-programma (zie 
 www.donatushof.nl) 
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12 Musical groep 8 locatie Dr. Hoijngstraat 
13 Cabaret groep 8 locatie Flierenhofstraat 
14 Start zomervakantie om 12:15 uur 
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bijvoorbeeld tafelsommen geleerd. Ze hebben 
geoefend tijdens het (over)gooien met een bal, ze 
zijn gaan hinkelen tijdens het tafels oefenen, ze 
hebben tafels gesprongen op het plein.  
Er zijn veel onderzoeken gedaan en publicaties 
geschreven over de rol van beweging bij het leren. 
Het team heeft zich hier dit jaar, vooral met 
betrekking tot het rekenonderwijs, meer in verdiept. 
Bewegen tijdens het leren vergroot niet alleen het 
plezier in leren, maar het blijkt dat kinderen ook 
makkelijker leren door erbij te bewegen omdat er 
verbindingen gelegd worden tussen de linker- en de 
rechterhersenhelft. Je onthoudt de stof 
gemakkelijker en beter en kunt die bovendien 
langer onthouden.  
Bewegen betrekken bij het leren kan zorgen voor 
meer uitdaging en dit zorgt weer voor een hogere 
betrokkenheid én een optimaal leerresultaat. Ook is 

het aspect van ‘samenwerken’ 
bij de activiteiten vaak aanwezig.  
We merken daarnaast dat de 
kinderen, weer terug in de 
stamgroep, sneller en beter hun 
aandacht kunnen richten op hun 
werk. We gaan er dus zeker mee 
verder in 2017-2018. 

Zelf onderzoek doen In bovenbouwgroep de Plataan 
is het idee ontstaan om zelf een onderzoek te doen. 
Gekozen is om in kaart te brengen hoeveel kinderen 
er fruit mee naar school nemen. Hieronder het 
verslagje van drie Plataan-kinderen. 

Lieve ouders en kinderen van Donatushof, 

We zijn een paar weken geleden een fruitonderzoek 
gestart. Wij hebben dus aan de juffen/meesters 
gevraagd of ze wilden vragen wie er allemaal fruit 
mee genomen hadden. De meesters en juffen 
schreven op hoeveel kinderen fruit mee hadden en 
telden dan alle kinderen die fruit mee hadden in 
punten op. Daaruit is gebleken dat de Jasmijn 
gewonnen heeft. Ook de klassen die niet gewonnen 
hebben: heel goed gedaan en bedankt dat jullie 
mee deden! Dus Jasmijn, er staat nog iets op jullie 
te wachten…! 

Waarom deden wij dit nou? Wij willen graag 
bereiken dat meer kinderen fruit gaan eten! 

Groetjes van Floortje, Milan en Janneke uit de 
Plataan 

Feestelijke afsluiting van het schooljaar Op beide 
locaties van ons IKC zijn de voorbereidingen van de 

laatste feestelijke schoolweek 
voor de zomervakantie in volle 
gang. De kinderen hebben de 
uitnodigingen mee naar huis 
gekregen. Hierop staat het 
programma van de week en alle 
praktische punten. Ook op de 
website kunt u de informatie 

over deze week vinden.  

In het bijzonder voor de kinderen van groep acht is 
het een speciale periode natuurlijk. Zij zijn druk met 
de laatste repetities voor musical 
en cabaret. Ook wordt de laatste 
hand gelegd aan het maken van 
de decorstukken. Op locatie Dr. 
Hoijngstraat heeft groep acht de 
generale repetitie van hun 
musical al laten zien aan de 
kinderen uit de andere groepen. 
Dit publiek was alvast heel 
enthousiast!  

Gezocht: stamgroepouders Wij – schoolteam en 
Ouderraad – zoeken voor het nieuwe schooljaar 
stamgroepouders voor de Linde, Berk, Klimop, 
Fluitenkruid, Goudenregen, Hazelaar en Plataan.  
Als stamgroepouder ben je lid van de Ouderraad en 
help je de stamgroepleider (juf /meester) bij het 
organiseren van activiteiten voor de kinderen. Dat 
doe je ‘stamgroepgebonden’ (bv. een 
herfstwandeling mee organiseren) en ‘schoolbreed’ 
(bv. Sinterklaasviering, de Zomerweek etc.). Je speelt 
ook tips en opmerkingen van ouders door aan de 
juf/meester. 

Meer weten? Vraag de juf/meester of de huidige 
stamgroepouder.  

Gezocht: was-hulp Wie van de ouders en verzorgers 
wil (wekelijks) de was van school doen? Het gaat om 
handdoeken, theedoeken en vaatdoekjes. Per 
wasbeurt ontvangt u €2,50. Op beide locaties is de 
was járenlang gedaan door Janneke en Debby. Zij 
stoppen ermee, omdat hun jongste kind nu in groep 
8 zit en dus van school gaat. Heel veel dank, Janneke 
en Debby, voor al jullie tijd en energie. 

Wilt u deze klus gaan doen? Laat het even weten aan 
de stamgroepleider. Dank u wel!  


