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OUDERAVOND OP BEIDE LOCATIES 

De peuters van het Olifantenbos zijn op pad geweest. Ze hoefden niet ver te lopen om veel interessants te zien. 
Vanwege de rioolwerkzaamheden om de locatie heen, konden ze een kijkje nemen bij de stratenmakers. Grote 
voertuigen, zand, stenen en andere materialen van dichtbij voelen en bekijken! Eenmaal terug in het eigen lokaal 
zien we hoe het hun spel beïnvloedt. Meer kennis en grotere betrokkenheid als basis om verder te kunnen leren!  

OP PAD…! 

GEBOREN: SJORS! 

Woensdag 21 september vonden op beide locaties ouderavonden plaats. Op locatie Dr. 
Hoijngstraat was er een inloopavond waarop de kinderen aan hun ouders, opa’s en oma’s 
hun (nieuwe) groep en hun eigen werk lieten zien. Op locatie Flierenhof bezochten ouders 
de stamgroepavond, waar zij twee presentaties naar keuze bezochten en kennis konden 
maken met andere ouders in de stamgroep van hun kind(eren).  

Op beide locaties was er een gezamenlijke start. Ouders kregen een doorkijkje m.b.t. het eerste schoolproject: het 
wenproject ‘Er was eens…’. Daarnaast werden de belangrijkste speerpunten voor dit schooljaar toegelicht.  
Fijn dat we zoveel betrokken ouders en trotse kinderen in een prettige sfeer konden ontvangen! 

DE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Nog even en dan beginnen de naschoolse activiteiten. U kunt uw kind(eren) nog inschrijven voor de cursussen djem-
bé op maandag, capoeira en Engels op dinsdag en voor kleuterdans en musical op donderdag. We raden u aan dit 
dan op korte termijn te doen, zodat iedereen goed geïnformeerd kan worden en de cursussen een goede start kun-
nen maken! 

Op vrijdag 18 september ontving het team het mooie bericht dat juffrouw Femke van locatie Flierenhof bevallen is 
van een mooi en gezond jongetje: Sjors! “Ons geluk kan niet op,” was de eerste zin van het bericht. Het gaat goed 
met moeder, zoon én vader en zus! Van harte gefeliciteerd, Femke, en veel geluk! 
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 donatushof@delinge.nl 
Kijk ook op www.donatushof.nl 
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 BOVENBOUWKAMP IN ZICHT 

AIRCO IN DE BOOMHUT 

VAN BOVENAF... 

Vrijdag 16 september was de eerste studiedag 
voor het vernieuwde team Donatushof. Veel prakti-
sche en vakinhoudelijke zaken zijn afgestemd. 
Ook was er overleg tussen de duo’s over groeps-
gebonden zaken. Dit zorgt aan het begin van het 
schooljaar voor een goede basis van waaruit het 
onderwijs in de rest van het jaar vorm kan krijgen. 

Volgende week gaan alle bovenbouwgroepen op 
kamp. Samen erop uit, in een andere omgeving en 
op een andere manier actief zijn, zorgt ervoor dat 
de kinderen elkaar nog beter leren kennen en de 
groep ook echt een groep wordt. Het Sprookjes-
achtige Griezelkamp biedt daar alle mogelijkheden 
voor. Voorpret was er bij de opening met toneelspel 
van de leerkrachten, met de kinderen van beide 
locaties.  

De studiedag bood de installateurs een mooie gelegenheid om, 
in afwezigheid van de kinderen, airconditioning te plaatsen in de 
twee groepen in de Boomhut: de Jasmijn en de Sering. De tropi-
sche temperaturen in de weken daarvoor hadden de noodzaak 
daarvan nog eens benadrukt. De airco zorgt ervoor dat de tem-
peratuur nu goed gecontroleerd kan worden. Daar zijn de kin-
deren en de leerkrachten blij mee! 

SPAREN VOOR SCHOOL 

De Goudenregen werkt aan een 
bijzondere combinatie van twee 
thema’s,  nl. ‘Van bovenaf’ en 
‘Waar woon ik?’ Zo tekenen de 
kinderen hun tuin vanuit een ander 
perspectief door van bovenaf te 

kijken. Hun perspectief op de wereld wordt stap voor stap 
vergroot: van hun huis en tuin naar de eigen woonplaats, 
ons land en de hele wereld.   

Zoals u misschien inmiddels opgevallen is, kunt u sparen bij de Jumbo voor 
onze school. Het gaat om punten waar we extra leer– en spelmaterialen voor 
de kinderen van aan kunnen schaffen. Op www.jumbo.com/
sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken. Op die site kunt u de punten 
direct aan onze school toekennen. U kunt ze ook achterlaten in de dropbox in 
de Jumbo zelf. Dan doen wij de rest! Alvast bedankt voor de moeite! 

DE NIEUWE KINDERRAAD 

De nieuwe kinderraad is gevormd door kinderen 
uit groepen 5 tot en met 8. Youri, Tijn, Keano, 
Belle, Lucq, Tara en Sofie van locatie Flierenhof 
en Eva en Vienna  van locatie Dr. Hoijngstraat 
zullen dit jaar de belangen van alle kinderen op 
onze school zo goed mogelijk behartigen. Zij 
doen dit in een maandelijks overleg met de di-
rectie; een serieuze en verantwoordelijke taak 
waar ze deze week vol enthousiasme aan be-
gonnen zijn. 
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