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Energieproject ‘De knop om’ 
Workshopavond op 31 oktober 
Werkzaamheden buurtplein gestart 
Type-cursus van start 
Aantal kinderen op ons IKC 
Familiekrachtcafé 
Wensboom kerstmarkt Bemmel 

‘De knop om’  Ze zullen u vast niet ontgaan zijn; de 
posters op de deuren die aandacht vragen voor het 
energieproject ‘De knop om’. Lingewaard Energie 
heeft de handen ineengeslagen om aan de slag te 
gaan met duurzaamheid, samen met de gemeente 
en de scholenstichtingen De Linge, Atos en 
Batavorum. Doel is bewustwording: door kennis- en 
informatieoverdracht op het gebied van 
duurzaamheid en energiebesparing het bewustzijn 

te bevorderen. Daniëlle van Berge 
Henengouwen en Robert Sonderen zijn 
de kartrekkers van dit project; zij zijn 
ook de ouders van kinderen op onze 
basisschool.  Zij verzorgen gastlessen 
over warm-watergebruik, om ouders, 
broertjes en zusjes te helpen korter te 
douchen. Ook leiden ze 11 kinderen op 

tot energiedetectives; dit zijn kinderen uit groep 5 
en de bovenbouw. De detectives voeren geheime 
opdrachten en metingen uit binnen de groep en het 
IKC , op zoek naar energievreters en dagen alle 
gebruikers uit tot zuinig omgaan met energie. Zowel 
midden- als bovenbouw doet dit jaar een 
waterproject waarbinnen ‘De knop om’ mooi past.  
De bovenbouwkinderen hebben al etiketten voor 
een shampoofles ontworpen waardoor 
je er op een creatieve manier op 
gewezen wordt niet te lang onder de 
douche te blijven staan. Die verdienen 
een plekje in de badkamer!  De 
Kinderraad heeft een initiatief 
genomen dat mooi aansluit bij dit 
project. Op maandag 23 november zal 
er een warme-truiendag zijn. De verwarming blijft 
die dag op een lage stand staan! 

Workshopavond  Dinsdag 31 oktober hebben veel 
ouders van de mogelijkheid gebruik gemaakt elkaar 
te ontmoeten en inhoudelijk meer te weten te 
komen over waar we dagelijks mee bezig zijn op ons 
IKC. De avond werd ingeleid door Mariken Goris. Zij 
heeft de speerpunten van het IKC voor dit schooljaar 
kort toegelicht. Vervolgens kon iedereen drie 
workshops naar keuze volgen. We zijn blij met de 
betrokkenheid van ouders die we ervaren hebben. 

6  Koffie/theeochtend 11.00-11.30 uur 
7 Koffie/theeochtend 11.00-11.30 uur 
8 Maandviering 
23 Warme-truiendag 
23       Oudercommissie 
 

6 MR vergadering  
8         Ouderraad 
10 Groep 1 en 2 vrij 
23 Warme-truiendag 
23  Kinderraad 
30       Ouderraad 
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Werkzaamheden buurtplein gestart Na intensief 
overleg tussen alle betrokken geledingen is 
woensdag 1 november de eerste schop in de grond 
gegaan op het plein van de Hoijngstraat. De 

komende maanden zal er 
hard gewerkt worden aan 
het realiseren van het 
buurtspeelplein. De eerste 
resultaten zijn nu al 
zichtbaar. De kinderen van 
de peutergroep, het 
kinderdagverblijf, de BSO 
en de basisschool en hun 

ouders  kunnen de ontwikkelingen op de 
Hoijngstraat op de voet volgen.  Van de peutergroep 
ontvingen we er het volgende bericht over. 
 
Wat is er leuker dan de werkzaamheden aan het 

buurtplein van dichtbij te volgen? Dat doen we 

dagelijks met de peuters uit "het Olifantenbos". Het 

plein is nu al een uitdaging. Aan de werkmannen 

mogen we alles vragen, we mogen ze helpen en hond 

Gijs aaien. Een beetje spelen kan ook al. In de 

bouwhoek in het lokaal zetten de peuters de echte 

bouwwereld om in peuterbouw-werkzaamheden. We 

krijgen zelfs spullen van de werkmannen. Op de wand 

van ons lokaal in de hal kan iedereen de peuterreacties 

lezen en op foto's hun acties zien. De moeite waard 

om eens te bekijken! 

Extra kleding en sloffen Tijdens de werkzaamheden 
op het plein van de Hoijngstraat spelen de kinderen 
graag met het zand. Het is daarom prettig als 
ouders van de opvang extra reservekleding 
meegeven of een oude broek speciaal voor het 
buiten spelen. Ook sloffen zijn fijn; dan kunnen we 
binnen op sloffen lopen en spelen.    

Aantal kinderen op het IKC Het ministerie telt het 
aantal kinderen van iedere school op 1 oktober. Het 
aantal kinderen op die datum bepaalt de 
financiering. Op 1 oktober 2017 zijn er 366 kinderen 
op onze basisschool, verdeeld over de twee 
locaties. (Op 1 oktober 2016 waren dat er 368.)  
Op diezelfde datum komen er 12 kinderen naar ons 
kinderdagverblijf; we hebben 16 peuters op de 
peutergroep; en 49 kinderen op de BSO.  
Een mooi resultaat na ruim een jaar als IKC! Bent u 
nieuwsgierig? U bent van harte welkom! 

Typecursus op school  Voor het eerst dit jaar is het 
mogelijk een typecursus te volgen na schooltijd. De 
cursus wordt verzorgd door 
Gigakids. Zij bieden de 
cursus aan op school, 
omdat dit voor kinderen 
meer resultaat kan 
opleveren dan wanneer ze 
alles zelfstandig thuis doen. 
Nelly Homan heeft 
inmiddels twee lessen 
verzorgd aan een groep van 10 kinderen. Zij krijgen 
12 groepslessen waarin ze blind leren typen met 10 
vingers. Het is de bedoeling dat de kinderen ook 
dagelijks thuis een kwartier oefenen. Als er 
voldoende belangstelling is, wordt de cursus in het 
voorjaar opnieuw aangeboden. Waarschijnlijk zal de 
cursus dan op dinsdag gegeven worden om kinderen 
die op donderdag niet kunnen ook in de 
gelegenheid te stellen. 

Familiekrachtcafé : hoe maak je je kind sterker? Op 
dinsdag 21 november a.s. organiseert Stichting 
Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard in 
Bemmel het Familiekrachtcafé met als thema Ouders 
& Weerbaarheid. Tijdens deze avond vertelt Elles 
Joosten (maatschappelijk werker bij Rijnstad 
Lingewaard) over hoe je als ouder sterker in je 
schoenen kan staan bij de opvoeding.  Dinsdag 21 
november 2017, 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur), 
gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, 
Cuperstraat 9 in Bemmel. 

Wensboom tijdens kerstmarkt Bemmel Ook dit jaar 
is er tijdens de kerstmarkt weer de wensboom voor 
kinderen van de basisschool. Alle kinderen van de 
school krijgen begin december een wenskaart. Het 
gaat om wat kleinere wensen. Het mag iets voor het 
kind zelf zijn, maar vanuit de kerstgedachte is het 
natuurlijk nog mooier om iets te kunnen geven aan 
een ander. Het is de bedoeling dat de wenskaart 
tijdens de kerstmarkt op 10 december tussen 11.00 
uur en 17.00 uur bij de grote kerstwensboom op de 
Markt in Bemmel wordt ingeleverd. Na de kerstmarkt 
zullen door de deelnemende ondernemers de 
wensen worden gekozen die in vervulling zullen 
gaan. 


