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→  BSO EN MIDDENBOUW OP PAD IN DE HERFST  → EERSTE TRAINING MEDIATORS   

→ DONATUSHOF BIJ OPENING THEATERKERK  → OUDERAVOND OVER OPVANG 

→ HERFSTSIGNALERING GROEP 3  → BASKETBAL IN KERSTVAKANTIE  → FAMILIEKRACHTCAFÉ 

BSO EN MIDDENBOUW OP PAD IN DE HERFST 

De herfst is in volle gang; op de schoolpleinen wordt met veel plezier met bla-
deren gespeeld en in alle groepen is op verschillende manieren iets zichtbaar 
van dit seizoen. De kinderen van de BSO zijn in de herfstvakantie lekker naar 
buiten gegaan. Tijdens een wandeling werden tassen gevuld met blaadjes, 
eikels, kastanjes en mooie takken voor op de herfsttafel. Daarna nog lekker 
spelen in de Ward.  
Er zijn ook verschillende middenbouwgroepen al op herfstexcursie geweest. 
Samen met ouders en onder begeleiding van een deskundige vrijwilliger van 

Stichting 
Lingewaard 
Natuurlijk 
hebben de 
kinderen met zoekkaarten en een vergrootglas de 
natuur van heel dichtbij bekeken. In de groepen op 
locatie Flierenhof wordt er in dit herfstproject veel 
geleerd over de paddenstoelen; over de bijzondere 
manier waarop ze groeien en de plekken waar ze 
dat doen.  

Leerzaam 
project waar-
bij het binnen 
en buiten 
leren elkaar 
mooi aanvult!  

EERSTE TRAINING MEDIATORS 

Vorige week woensdag was er een ouderavond waarop belangstellende ouders een goed beeld kregen van het 
traject rondom mediation waar Donatushof dit schooljaar een start mee heeft gemaakt. Mediation is een vorm van 
conflictbemiddeling waarbij de kinderen samen in gesprek gaan en tot een oplossing komen. Door ze zelf eigenaar 
te maken van het proces is de kans van slagen hierop groot. Er was een toelichting op de manier 
waarop er in de eerste zes weken van het schooljaar in de bovenbouwgroepen voorbereidende 
lessen zijn gegeven. In iedere bovenbouwgroepen zijn 3 mediators gekozen uit de verschillende 
jaargroepen. Zij hebben inmiddels de eerste training gehad. Daarbij werden veel vaardigheden 

geleerd. Er vol-
gen nog drie trai-
ningen. Daarna 
mogen de media-
tors, onder bege-
leiding, gaan oe-
fenen in de prak-
tijk! 
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Locatie Flierenhofstraat 

Flierenhofstraat 34 

6681 BZ Bemmel 

 0481-461827 

 

Locatie Dr. Hoijngstraat 

Dr. Hoijngstraat 5 

6681 XL Bemmel 

0481-464694 

 

 donatushof@delinge.nl 
Kijk ook op www.donatushof.nl 

 DONATUSHOF BIJ OPENING THEATERKERK 
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OUDERAVOND OVER OPVANG 

In de herfst-
vakantie is 
de Theater-
kerk in 
Bemmel 
geopend. 
Op zondag 
30 oktober 
waren er 
ook veel 

kinderen van de verschillende basisscholen 
aanwezig. Een groepje kinderen van Donatus-
hof heeft aan de voorzitter van de theaterkerk 

een groepswerk gegeven als cadeau namens de hele school. Deze kinderen 
deden ook een spetterend optreden op het open podium.  Iedereen was en-
thousiast over de manier waarop de kerk verbouwd is. Dit initiatief belooft veel 
moois!  

Op dinsdag 15 november is er een ouderavond over alle mogelijkheden van 
opvang binnen ons Integraal Kindcentrum. Binnen het IKC worden onderwijs 
en opvang gecombineerd. We laten u graag zien wat we op dit moment bie-
den en welke mogelijkheden er zich op korte termijn aandienen. Er zal ook 
aandacht zijn voor de financiële aspecten.  
Plaats: locatie Dr. Hoijngstraat | Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur. 

BASKETBAL IN DE KERSTVAKANTIE 

Ook dit jaar is er in de kerstvakantie weer een Basketbal Jeugdtoernooi. De 
wedstrijden zullen gespeeld worden op woensdag 28 december voor groep 3, 
4, 5 en 6 en op donderdag 29 december voor groep 7 en 8 in de Schaapskooi 
in Bemmel. Contactpersoon voor onze school is Daniëlle, moeder van Anouk 
en Lotte Thiele. Voor vragen kunt u haar mailen: anoukthiele@hotmail.nl.  

FAMILIEKRACHTCAFÉ 

Op donderdag 1 december 2016 organiseert Stichting Familiekracht en Stich-
ting Welzijn Lingewaard in Bemmel weer het Familiekrachtcafé. Dit keer met 
als thema Gezin & Generaties. In het Familiekrachtcafé spreken Grace Meur-
kes (ouderbegeleider en opvoedopsteller) en Jeantine van Brussel (coach en 
familieopsteller). Aan de hand van oefeningen geven ze ouders inzicht in de 
generaties en de invloed ervan op het eigen gezin. Opgeven graag via  
info@familiekracht.nu of meldpunt@swlingewaard.nl. Ook zonder aanmelding 
bent u van harte welkom in het gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, 
Cuperstraat 9 in Bemmel. 
 

HERFSTSIGNALERING GROEP 3 

De kinderen van groep drie hebben dit jaar een start gemaakt met de nieuwe 
methode van Veilig Leren Lezen. In de instructiegroepen hebben ze dagelijks 

nieuwe letters geleerd, woordjes gelezen en is 
er ook een start gemaakt in diezelfde methode 
met het spellingonderwijs. Dat er veel geleerd 
is blijkt uit de herfstsignalering van deze week. 
Dat is het eerste moment waarop de kinderen 
getoetst worden op alle onderdelen om te kij-
ken of het aanbod nog aansluit bij het niveau 
waarop de kinderen op dit moment werken. 
Naar aanleiding van de toetsresultaten kunnen  
wijzigingen aangebracht worden in het aanbod. 
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