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→  SINTERKLAASFEEST OP IKC DONATUSHOF  → HEELYS EN WHEELYS OP SCHOOL 

→ ‘MIJN LIJF’ OP DE PEUTERSPEELZAAL → KERSTPROJECT ‘WENSEN VOOR DE WERELD’ 

→ EEN NIEUWE MEESTER OP SCHOOL!  → VOGELHUISJES TIMMEREN IN DE KERSTVAKANTIE 

SINTERKLAASFEEST OP IKC DONATUSHOF 

We kijken terug op een 
mooi en gezellig Sinter-
klaasfeest. Vanaf de aan-
komst op het plein tot het 
weer uitzwaaien van de Sint 
en zijn Pieten beleefden 
alle kinderen een bijzonde-
re dag. Zelfs  Pietje Pleister 
was er in geslaagd om, in 
een rolstoel weliswaar, mee 
te komen met Sinterklaas! 
Die kreeg van alle kinderen 
veel aandacht en troostca-
deautjes. Daar knapte hij al 
meteen van op.  De peuters 
genoten mee vanaf een vei-
lig plekje achter het raam… 
Op de BSO werden de ca-
deautjes gevonden, nadat 
de kinderen samen een re-
bus hadden opgelost. Op 

beide locaties waren vieringen voor Sinterklaas. Samen met zijn Pieten heeft Sint zelfs nog even voorzichtig meege-
danst. In de bovenbouw was veel werk gemaakt van de surprises. Daar werd natuurlijk alle tijd voor genomen.  
‘s Middags, toen Sinterklaas weer vertrokken was, is er in alle groepen gespeeld met de cadeautjes. De ouderraad 
zorgde voor drinken en wat lekkers. Dat maakte het feest compleet! 

HEELYS EN WHEELYS OP SCHOOL 

Na het Sinterklaasfeest zijn er nog meer kinderen die rollend op heelys of wheelys naar school komen. Dat zorgt 
voor veel plezier, maar vraagt ook om goede afspraken om het voor iedereen leuk en veilig te houden. Met de kin-
deren is besproken dat ze alleen mogen rollen op hun schoenen met wielen op het schoolplein. In de klas, gangen 
en aula van de school moeten de kinderen gewoon lopen. Het is daarom prettig als de kinderen een extra paar 
schoenen voor binnen meenemen. Hiermee behouden we de rust die binnen de schoolmuren van belang is. 

THEMA ‘MIJN LIJF’ OP DE PEUTERSPEELZAAL 

In de peuterspeelzaal van ons IKC wordt op dit moment gewerkt aan het 
thema ‘mijn lijf’. Hoe ziet je lichaam eruit en hoe werkt dat allemaal? Op 
allerlei manieren leren deze jongste kinderen spelenderwijs een heleboel. 
Een belangrijke vraag die in deze tijd van het jaar naar voren kwam, was: 
“Wat kun je doen om je buik, armen, benen enz. warm te krijgen?” Met 
beeld en materialen erbij werd dat snel duidelijk. Daar wisten de kinderen 
wel raad mee.  
En als je dan echt naar buiten gaat en je dus goed in moet pakken, dan 
kan dat soms nog wel eens een beetje lastig zijn. Hulp van een vriendje of 
een vriendinnetje daarbij is dan heel fijn!  
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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 

KERSTPROJECT ‘WENSEN VOOR DE WERELD’ 
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Kerstvakantie 

VOGELHUISJES TIMMEREN IN DE KERSTVAKANTIE 

EEN NIEUWE MEESTER OP SCHOOL! 

Hoi allemaal, mijn naam is Koen van Gog. Ik ben 49 jaar 
en woon samen met mijn vriendin Karen in Ravenstein. 
Sinds 1 december jl. ben ik de stamgroepleider van de 
Plataan. Hiervoor heb ik les gegeven in bovenbouwgroe-
pen op de Damiaanschool te Zeist.  
In mijn vrije tijd kijk ik veel voetbal (in het stadion en thuis 
voor de buis) en luister ik veel naar Amerikaanse en 
Australische rockmuziek (in een concertzaal of thuis). 
Verder ben ik ook actief als keeperstrainer bij de jeugdaf-
deling van V.V. Ravenstein en af en toe mag ik zelf nog 
de wei in als keeper van het veteranenteam. 

Ik heb heel veel zin om dit schooljaar met de kinderen van de Plataan te wer-
ken; een gezellige, drukke, lieve en behulpzame groep. We moeten uiteraard 
nog wel aan elkaar wennen, maar dat komt volgens mij goed!  
Ik vind het erg leuk om op een Jenaplanschool te werken. De groep en de 
collega’s hebben ervoor gezorgd dat ik mij de eerste week erg welkom heb 
gevoeld. Tot ziens! 

Op donderdag 29 december van 9.30 tot 12.00 uur kunnen er weer door kin-
deren van de Bemmelse basisscholen vogelhuisjes worden getimmerd in de 
Veldschuur van Lingewaard Natuurlijk, aan het parkeerterrein van sporthal de 

Bongerd, Sportlaan 1-M te Bemmel. Voor het materiaal en gereedschap wordt 

gezorgd en de zelf getimmerde vogelhuisjes mogen na afloop mee naar huis 
genomen worden. Basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar kunnen 
hier aan deelnemen en de kosten zijn € 15,00 per deelnemend kind en is in-
clusief warme chocolademelk of frisdrank. Aanmelden kan bij René Bolscher, 

tel. 0639505846 of per mail: renebolscher@gmail.com.    
  

Maandag is het kerstproject ‘Wensen voor de 
wereld’ geopend. De groepen gingen daarvoor bij 
elkaar op visite. Een verhaal, een wereldbol en 
sterren met wensen zorgden voor inhoudelijke 
verdieping. Samen staan we in deze periode stil 
bij mensen die leven op plekken op de wereld 
waar veel dingen minder vanzelfsprekend zijn 
dan hier. In koppels van twee stamgroepen wordt 
er geknutseld voor de kerstmarkt van 22 decem-
ber. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen 
voor deze markt. Voor locatie Flierenhof hebben 
we, zoals u heeft kunnen lezen, een verdeling 
gemaakt op alfabet. We doen dit om een te grote 
drukte tegelijkertijd in de school te voorkomen. 
Het is fijn als u samen met uw kind(eren) wat 

drinkt wanneer u buiten op het plein bent en oplet wat ze doen. Op die manier 
zorgen we ervoor dat de kinderen ook op de juiste momenten binnen of buiten 
zijn. De opbrengst van de markt gaat naar het Lilianefonds. Na de gastlessen 
die in alle groepen verzorgd worden, krijgen de kinderen hierover een infor-
matiefolder mee naar huis.  
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