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JACQUES VRIENS OP DONATUSHOF 

In de Kinderboekenweek hebben we de kinderboekenschrijver Jacques 
Vriens een hele dag mogen ontvangen. De kinderen verheugden zich op 
zijn komst en waren goed voorbereid. We hadden zijn boeken bekeken en 
gelezen en er waren vragen bedacht. Jacques Vriens heeft drie keer een 
presentatie gehouden voor de afzonderlijke bouwen. Daarin las hij voor uit 
beroemde klassiekers als ‘De bende van de Korenwolf’ en ‘Tommie en Lot-
je’, maar ook uit zijn nieuwe boek ‘De kindertemmer’. Alle kinderen zaten 
op het puntje van hun stoel! Jacques Vriens vertelde ook over zichzelf; 
over hoe hij was als klein jongetje, over het 
hotel waarin hij opgroeide, over de toneelstuk-
ken die hij als kind maakte, over zijn tijd als 
schoolmeester en nu als kinderboekenschrij-
ver. ‘s Middags was er na schooltijd de moge-
lijkheid om boeken te laten signeren. Heel veel 
kinderen wilden graag een handtekening; Jac-
ques Vriens nam voor allemaal even de tijd. 
Toen de laatste handtekening gezet was, hield 
Vriens nog een lezing voor het team. Naast een 
mooi persoonlijk verhaal rondom zijn schrijver-
schap, vertelde hij ook over de noodzaak lees-
plezier te stimuleren en reikte hij hier tips voor 
aan. Een prachtige dag waar we met plezier op 
terugkijken en met plezier op voortbouwen! 

KINDERZWERFBOEKSTATIONS IN GEBRUIK 

Kinderen uit de bovenbouw hebben in de Kinderboekenweek een rondje 
gemaakt langs alle groepen en verteld over de Kinderzwerfboekstations. 
Hiermee zijn de stations, waarvan er al meer dan 1000 in het land zijn, op 
ons IKC in gebruik genomen. Het zijn kastjes waar boeken in staan voor 
kinderen van alle leeftijden. De boeken hebben een sticker die duidelijk 
maakt dat het om zwerfboeken gaat. Kinderen mogen een zwerfboek mee-
nemen, lezen en het boek weer verder laten zwerven. Ze kunnen ze mee 
terug nemen naar school of achterlaten op een andere plek. Op die manier 
hebben veel kinderen plezier van dezelfde boeken. Mocht u thuis nog kin-
derboeken hebben die u kunt missen; neem de boeken dan mee naar 
school en doe ze in de bak bovenop het kastje. Als zwerfboek kunnen ze 

dan een tweede leven gaan leiden. Wij zorgen voor de stickers! De kinderen zijn enthousiast; de eerste boeken zijn 
al aan het zwerven. In het kader van leesbevordering en duurzaamheid zijn wij hier blij mee! 

OUDERAVOND OVER OPVANG  

Op dinsdag 15 november is er een ouderavond over alle mogelijkheden van opvang binnen ons IKC. We laten u 
graag zien wat we op dit moment bieden en welke mogelijkheden er zich op korte termijn aandienen. Er zal ook aan-
dacht zijn voor de financiële aspecten. Plaats: locatie Dr. Hoijngstraat | Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur. 
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Herfstvakantie 

STRATENMAKERS IN HET OLIFANTENBOS 

Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Voor altijd jong’. Dit bood een 
mooie gelegenheid de opa’s en oma’s uit te nodigen. Die kwamen met plezier 
een boek voorlezen of een spelletje spelen! ‘Ganzenbord’ en ‘Mens erger je 
niet’ waren voor sommige kinderen helemaal nieuw. De opa’s en oma’s brach-
ten dus niet alleen plezier, maar ook een waardevolle kennismaking met ge-
zelschapsspelletjes.  

De kinderen van onze peuterspeelzaal het Olifan-
tenbos zijn nog volledig in de ban van de straten-
makers die om de speelzaal heen aan de straten 
werken. Ze gaan er dan ook regelmatig even kij-
ken. Tijdens de spelactiviteiten spelen de kinderen 
de echte stratenmakers na. Het mooiste is natuur-
lijk om met echte straatklinkers een stoep te leg-
gen.  

OPENING THEATERKERK 

In de herfstvakantie wordt de theaterkerk geopend. Op zondag 30 oktober zal 
het programma vooral gericht zijn op kinderen. De kinderen hebben hierover 
informatie ontvangen. De Theaterkerk Bemmel is een burgerinitiatief van 
Stichting Kerk Bemmel (SKB). De voormalige Donatuskerk is getransformeerd 
tot een multifunctioneel theater met meer dan 200 plaatsen. In dit theater wor-
den voorstellingen geprogrammeerd voor een breed publiek. Veel kinderen en 
ouders van ons IKC zullen hier in de toekomst ongetwijfeld plezier gaan bele-
ven. Fijn dus om aanwezig te zijn bij de opening. De kinderen kunnen zich 
inschrijven voor het open podium in de foyer van het theater. Ook zal een 
aantal kinderen een kunstwerk maken dat wordt aangeboden aan de Theater-
kerk. Een bijzonder initiatief verdient een mooi cadeau! 

NIEUWS OVER PERSONEEL 

Vorige week is bekend geworden dat Helga Kersten, groepsleidster in de Ro-
zenbottel, borstkanker heeft. Daar zijn we natuurlijk allemaal erg van ge-
schrokken, maar gelukkig zijn de prognoses goed! Véél beterschap, Helga!  

 

Gisteren is bekend geworden dat Saskia Rietveld, groepsleidster in de Pla-
taan, haar vaste baan per 1 december opzegt. Saskia en haar vriend vertrek-
ken in januari voor een langere periode naar Australië om daar te gaan wo-
nen, werken en reizen. We wensen Saskia en haar vriend heel veel geluk!  

mailto:info@donatushof.nl

