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→  OP BEZOEK IN HET TEDDYBEER ZIEKENHUIS  → BERICHT VAN JUF HELGA  → SINTERKLAAS EN PIETJE PLEISTER 

→ PRINS EN PRINSES CARNAVAL  → AANKONDIGING KERSTMARKT  → MEDIATORS GEDIPLOMEERD! 

→ PARKEREN EN INRIJVERBOD  → WENSBOOM OP DE KERSTMARKT IN BEMMEL  → LET’S MAKE MUSIC 

OP BEZOEK IN HET TEDDYBEER ZIEKENHUIS 

In alle onderbouwgroepen werd de afgelopen periode gewerkt over het menselijk lichaam en gezondheid. In de groe-
pen werd door gesprekken te voeren, boeken te lezen en beeldmateriaal te bekijken al veel geleerd. Echt indrukwek-
kend werd het toen alle kinderen met hun knuffel een bezoek mochten brengen aan het Teddy Bear Hospital; een 
initiatief van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Daar konden de kinderen als echte dokters in witte 
jassen samen met een ‘grote’ dokter (studenten geneeskunde) hun knuffels beter maken. Ze mochten röntgenfoto’s 
maken, opereren en vooral veel prikjes geven en verbandjes aanleggen. Voor veel kinderen was het in het begin 
best even spannend, maar eenmaal aan de slag kwam iedereen helemaal los. Er waren ook twee dokters van de 
operatiekamer; echte chirurgen! Een heel goed georganiseerd en leerzaam initiatief. Alles wat in de klas al aangebo-
den was, kreeg op deze manier betekenis voor de kinderen.  

Ook in de middenbouw is het menselijk lichaam 
één van de thema’s op dit moment en dan met na-
me het skelet.  

BERICHT VAN JUF HELGA 
 
Van Helga Kersten, groepsleidster van de Rozenbottel, ontvingen we onderstaand bericht. 
 

Beste ouders en kinderen,  
Dank jullie wel voor jullie lieve kaartjes, mailtjes en zelfs cadeautjes. Hier word ik enorm blij van en ik waardeer dit 
zeer. Fijn om te merken dat er met je wordt meegeleefd. Veel groetjes en veel liefs,   
Helga 

SINTERKLAAS EN PIETJE PLEISTER 
 
Deze week is op school de aanloop naar het Sinterklaasfeest echt van start gegaan. Beide 
locaties zijn door ouders in sinterklaassfeer versierd. We volgen dit jaar niet, zoals de af-
gelopen jaren, de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. We hebben ons eigen verhaal 
waarin we vooral de lotgevallen van Pietje Pleister volgen; pech op de boot, pech op weg 
naar het pakhuis, pech op het dak. De kinderen zullen aan het denken en aan het werk 
gezet worden om dit ongelukkige Pietje zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
Op 5 december wordt op beide locaties Sinterklaas gevierd. Daar heeft u een brief over 
ontvangen. We hopen die dag Sinterklaas en natuurlijk Pietje Pleister, als alles meezit, te 
mogen ontvangen! 
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Locatie Flierenhofstraat 

Flierenhofstraat 34 
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 0481-461827 

 

Locatie Dr. Hoijngstraat 

Dr. Hoijngstraat 5 

6681 XL Bemmel 

0481-464694 

 

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

PRINS EN PRINSES CARNAVAL 

November 2016 

ma di wo do vr za zo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

MEDIATORS GEDIPLOMEERD 

Het duurt nog even voor we carnaval vieren, maar de 
voorbereidingen beginnen natuurlijk altijd al in no-
vember. Wie de jeugdprins en prinses zijn voor de 
komende twee jaar weten we inmiddels. Dat zijn 
Floortje en Lars van Donatushof. Dat belooft een 
goed feest te worden. Alaaf!  

Na 4 middagen een speciale trai-
ning te hebben gevolgd, hebben de 
mediators hun vooropleiding afge-
rond. Nu zullen ze nu in de praktijk 
aan het werk gaan. Zo’n opleiding 
verdient een diploma. Die werd  
uitgereikt aan alle mediators, in 
aanwezigheid van ouders, grootou-
ders, broers en zussen. Van harte 
gefeliciteerd en veel succes bij jullie 
bijzondere taak!  

WENSBOOM OP DE KERSTMARKT IN BEMMEL 

Ook dit jaar is er weer een wensboom voor de kinderen van de basisscholen 
op de kerstmarkt in Bemmel op zondag 11 december. De kinderen krijgen be-
gin december een wenskaart waarop ze hun wens kenbaar kunnen maken. 
Tijdens de kerstmarkt kunnen de wensen bij de grote wensboom op de markt 
worden ingeleverd. De kinderen krijgen hiervoor sowieso een kleine attentie. 
De organisatie hoopt op leuke, lieve, mooie en bijzondere wensen. 

LET’S MAKE MUSIC 

PARKEREN EN INRIJVERBOD 

De afgelopen weken zijn we benaderd door ouders die vragen de afspraken 
rondom het brengen en halen van de kinderen te herhalen. Ouders vragen 
aan ouders zich aan de (algemene) verkeersafspraken te houden. Daar sluit 
de school zich uiteraard bij aan. 
Op locatie Dr. Hoijngstraat Alstublieft parkeren in de parkeerhavens! Parke-
ren op de stoepen voor de huizen of op de stoepen rondom de school geeft 
veel overlast en maakt het gaan en komen voor de kinderen onveilig. 
Op locatie Flierenhofstraat Alstublieft het inrijdverbod respecteren en parke-
ren op de toegestane plaatsen! De Flierenhofstraat tóch inrijden veroorzaakt 
onveilige situaties voor kinderen en ouders die eenvoudig te voorkómen zijn. 

Hou je van muziek maken, maar ben je nog een beetje jong om een groot mu-
ziekinstrument te bespelen? Dan is Let’s make Music misschien iets voor jou. 
Kinderen van groep 4, 5 en 6 maken in 12 lessen kennis met muziekinstru-
menten, leren noten lezen en gaan zelf muziek maken met de blokfluit.   
De lessen kosten 5 euro per les inclusief blokfluit en lesmateriaal. De cursus 
is op maandag van 15.30 – 16.15uur in ESKADOME (Sportlaan 1c / Bemmel). 
De cursus is op 21 november begonnen, maar aansluiten kan deze week nog! 
Opgeven en info bij Marije Peters: jeugdopleiding@eska.nl of 0481-461801. 

AANKONDIGING KERSTMARKT 

Het Sinterklaasfeest moet nog gevierd worden, maar de voorbereidingen voor 
het kerstproject zijn in volle gang. In de volgende Nieuwsbrief zullen we stil-
staan bij de inhoud van het project. Voor nu is het alvast van belang dat u de 
datum van de kerstviering weet. Op donderdagavond 22 december zal de 
kerstviering in de vorm van een kerstmarkt op twee locaties gehouden wor-
den. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging natuurlijk. Op die dag zijn de 
kinderen om 13.00uur vrij, omdat ze in de avond weer terugkomen op school. 
Op die manier kunnen team en ouders de markt goed voorbereiden. 
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