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Sinterklaas op Donatushof  Sinterklaas is weer in 
het land. Dat brengt veel plezier en soms ook wat 
spanning met zich mee natuurlijk. Afgelopen 
dinsdag werd op school een bijzondere dag. We 
ontvingen een brief van Sinterklaas waarin om onze 
hulp gevraagd werd. Het Pietenhuis was overvol. De 
Pieten sliepen zelfs op de gang. Veel Pieten waren 
daardoor amper uitgerust. Dat was, met al het werk 

dat ze deze dagen te doen staat, 
natuurlijk zorgelijk. Het verzoek was 
dan ook of er wat Pieten bij ons op 
het IKC mochten kamperen. Dat hoef 
je de kinderen maar één keer te 
vragen, maar daar beslist de directeur 
over natuurlijk… Zij heeft dan ook 
dezelfde morgen, in aanwezigheid van 
de kinderen, gebeld met Sinterklaas 

en hem verteld graag bereid te zijn 
wat tentjes op school te plaatsen 
voor de Pieten. Sinterklaas zelf 
hopen we op 5 december te 
ontvangen. Alle ouders zijn die dag 
om 8.30uur van harte welkom op 
het plein van de locatie Flierenhof-
straat om de goedheiligman welkom 
te heten. Daarna zal de Sint zijn verjaardag eerst 
met de onderbouw vieren (8.50-9.10 uur Fluitenkruid 
in de speelzaal op de Flierenhofstraat, 9.15-9.35uur 
Linde, 9.40-10.00uur Klimop, 10.05-10.25uur Berk) en 
daarna op locatie Hoijngstraat met alle middenbouw 
groepen (11.00-12.00uur). De bovenbouw viert het 
feest met mooie surprises en gedichtjes voor elkaar. 

Nieuw buitenspeelgoed Misschien heeft u vorig 
schooljaar mee gespaard bij Jumbo en/of Coöp voor 
nieuw buitenspeelgoed. Het bedrag is inmiddels 
besteed aan mooie nieuwe materialen voor beide 
locaties. Een aantal kinderen uit midden- en 

bovenbouw zijn (mede)
verantwoordelijk voor het beheer 
van de materialen. Zij hebben 
een rondje langs de groepen 
gemaakt en toegelicht wat alles 
is en hoe het gebruikt kan 
worden. Er wordt dagelijks met 
veel plezier mee gespeeld.  

1   Sinterklaasviering  (ook op 30 november) 
21        Kerststerretjesspeurtocht 
22 Kerststerretjesspeurtocht 
23 dec- 7 jan       Kerstvakantie 
 

5 Sinterklaasviering op school 
8         Groep 1-2 vrij 
21        Kerstviering op school  
22 Start van kerstvakantie om 12.15 uur 
23 dec– 7 jan      Kerstvakantie 
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Een uur een andere juf of meester Op 9 november 
hebben alle teamleden van de basisschool een uur 
in een andere stamgroep gestaan. Dit was een 
initiatief van de kinderraad. De teamleden konden 
hun kwaliteiten in een andere groep en op een 
ander niveau inzetten. Voor de kinderen betekende 
dit een verrijking van de dagelijkse routines in de 
groep. Het uur is door iedereen heel positief 
ervaren en is dus voor herhaling vatbaar.  

Warme-truiendag Afgelopen donderdag bleef de 
verwarming een dagje uit. Moeder Natuur maakte 
het ons niet moeilijk met een buitentemperatuur 
van 15 graden... Desalniettemin was het goed en 
leuk om op deze manier stil te staan bij het gebruik 
van energie en de relatief eenvoudige keuzes die we 
kunnen maken om stil te staan bij de opwarming 
van de aarde, te leren van onze eigen 
verantwoordelijkheid hierin, en energie én geld te 
besparen. 

Excursie bovenbouw naar de dijk De gastlessen over 
de ‘waterspaarders’ hebben in de 
bovenbouw op locatie 
Flierenhofstraat een vervolg 
gekregen, gekoppeld aan het 
thema ‘water’. De waterwachters 
van het Waterschap Rivierenland 
waren te gast in de groep. De 
waterwachters wisten van alles 
te vertellen over water. Wat is 
water eigenlijk? Raakt het wel 
eens op? Waar blijft het 
regenwater? Waar blijft het water 
waarmee je de wc doorspoelt? 
Waarom zijn dijken zo belangrijk? 
De kinderen konden dicht bij 
school op pad om het 

rivierenlandschap te ontdekken. De groepen  
hebben een echte dijkinspectie uitgevoerd.  

Studiebijeenkomst team Op een aantal momenten 
dit schooljaar zijn studiebijeenkomsten gepland, 
voor alle teamleden, na schooltijd. Op de agenda 
staan onderwerpen die betrekking hebben op 
ontwikkeling van visie en onderwijsinhoud.  
Op 9 november jl. stond professionalisering van 

Jenaplanonderwijs op de agenda en de 
samenwerking met De Ommezwaai (het omgaan met 
kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.) Het 
onderdeel ‘blokperiode’ werd geleid door 
Jenaplandeskundige Janny Bolink. De voorwaarden 
om te komen tot een goede blokperiode werden 
samen besproken en opgefrist. Wat betreft het 
omgaan met kinderen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag stond gewenst en ongewenst 
gedrag in het contact tussen 
kinderen centraal. Omdat de 
bijeenkomst doorliep in de 
avonduren vond Tjeerd, 
stamgroepleider van de Kastanje, 
het leuk een heerlijke roti te koken 
voor het hele team. Dat was een 
gezellige én lekkere onderbreking 
van een zinvolle studiebijeenkomst. 

Kerstmis in het teken van lichtjes Het duurt nog 
even, maar we informeren u nu alvast over enkele 
praktische zaken met betrekking tot de kerstviering. 
Net als vorig jaar willen we kerst zoveel mogelijk 
samen vieren. Thema van het project zal zijn: 
Sterren, licht voor iedereen. In dit project zullen we 
naast het christelijke kerstverhaal ook stilstaan bij 
lichtfeesten uit andere culturen. We maken een 
viering op twee locaties. Dit gebeurt op donderdag 
21 december onder schooltijd. Er zijn die dag geen 
aangepaste schooltijden. Aan het begin van de 
avond zijn alle kinderen welkom in hun eigen 
stamgroep. We eten en drinken wat lekkers en 
blikken samen terug op ons kerstproject. Ouders zijn 
van harte uitgenodigd in de groep.  Zij kunnen eerst 
samen met andere ouders een drankje drinken op 
het plein. De uitnodiging met daarop de precieze 
tijden ontvangt u nog. 

Personeel Vandaag hebben de ouders en verzorgers 
van de Linde bijzonder nieuws ontvangen: Wilma Ras    
heeft besloten met prepensioen te gaan m.i.v. 1 
februari 2018—na bijna 45 jaar als kleuterjuf gewerkt 
te hebben! De nieuwe juf in de Linde wordt Marga 
Linde.  
De re-integratie van Helga Kersten (Rozenbottel) 
verloopt voorspoedig. Volledige betermelding ligt 
binnen handbereik. Geweldig! 


