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Sterren: licht voor iedereen In de laatste twee 
weken voor de kerstvakantie is er een bijzondere 
sfeer op de beide locaties. Er wordt in alle groepen 
gewerkt aan ons kerstproject. Daarbij hebben we 
aandacht voor het christelijke kerstfeest en we 
leren over andere lichtfeesten die horen bij andere 
religies. Zo vieren de hindoes het lichtfeest Divali, 
de Joden Chanoeka, de boeddhisten Loy Krathong, 

de moslims de geboorte van de 
profeet Mohammed. We werken veel 
samen tijdens het kerstproject. Bij de 
opening zijn er stamgroepen bij elkaar 
op visite gegaan en is er een indruk 
opgedaan van twee religies, iedere 
midden– en bovenbouw-stamgroep 
‘heeft’ één religie en het daarbij 
behorende lichtfeest. In de groep 

wordt dat verder uitgebouwd. We 
ontdekken verschillen en vooral 
ook veel overeenkomsten tussen 
de verschillende religies en 
feesten. Op een ander moment 
hebben we elkaar opnieuw 
opgezocht en zijn er lichtjes 
geknutseld die passen bij het 
lichtfeest van de stamgroep. Van 
de lichtjes die geknutseld zijn, 
wordt een deel naar het 
verzorgingstehuis de Lingehof 
gebracht.  Bovenbouwkinderen 
uit de Populier brengen de 
oudere mensen een lichtje voor de kerstdagen. Er is 
ook een onderbouw– en een middenbouwgroep die 
een bezoekje brengt aan de 
Lingehof. De Goudenregen gaat 
er samen met de bewoners 
kerstknutselen en de Berk gaat 
samen met de mensen daar 
kerstliedjes zingen. De peuters 
brengen met hun 
sterretjesspeurtocht eveneens 
een bezoek aan de Lingehof.  
Zo staan de lichtjes centraal in 
alle activiteiten; lichtjes die 
staan voor hoop, warmte en het 

1 Sinterklaasviering  
21 Kerststerretjesspeurtocht 
22 Kerststerretjesspeurtocht  
23 dec - 7 jan       Kerstvakantie: opvang open 
 

5 Sinterklaasviering op school 
8         Kinderen groep 1-2 vrij 
21 Kerstviering op school 
22 Start van kerstvakantie om 12.15 uur 
23 dec - 7 jan      Kerstvakantie: school gesloten 
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belang van samen zijn en vieren.  
In de tussentijd werken we aan de voorbereiding 
van de kerstviering met de kinderen op school en 
aan de bijeenkomst van ouders en kinderen op 21 
december aan het begin van de avond. U heeft 
hiervoor een uitnodiging ontvangen.  We hopen van 
harte u dan te mogen ontmoeten en iets met u te 
kunnen delen van de sfeer en de inhoud van ons 
project. 

Vorderingen op de schoolpleinen Op locatie Dr. 
Hoijngstraat is de afgelopen 
week het plein voor 0-4 jarigen 
goedgekeurd. Dat is weer een 
mooie stap vooruit. Half 
januari gaan de werkmannen 
weer verder. Ook op de 
Flierenhofstraat wordt weer 

actie ondernomen op het plein. De ouderwerkgroep 
gaat aan de slag in de kerstvakantie. Ze gaan 
heggetjes planten op 3 en (mogelijk) 4 januari. 
Hierbij kunnen ze de hulp van ouders goed 
gebruiken. Bij deze dan ook de vraag: wie komt 
helpen op 3 januari? Uw hulp wordt enorm 
gewaardeerd! Komt u helpen? Heeft u vragen? Graag 
een mailtje naar Tjeerd van der Zee, leerkracht van 
de Kastanje: t.vanderzee@delinge.nl 

Groep 8 krijgt mini-lesjes op het OBC Alle kinderen 
van groep 8 waren 18 december op 
het OBC in Bemmel. Ze hebben  
mini-lessen kunnen volgen in 
verschillende vakken. Door samen 
door de school te lopen, van 
lokalen te wisselen en nieuwe 
vakken van verschillende docenten 
te krijgen, hebben ze een indruk 

gekregen van ‘het leven’ op de middelbare school. 

Peutergroep ook op de middag Binnen ons IKC 
komen peuters van 2-4 jaar in peutergroep “het 
Olifantenbos” vier ochtenden per week spelend 
ontdekken-beleven-leren. Omdat gebleken is dat er 
belangstelling is bij ouders om peuters ook ’s 
middags naar de peutergroep te laten gaan, willen 
we die mogelijkheid  graag bieden. Dit kan in 
combinatie met de peuterochtend, met de opvang 

in het kinderdagverblijf of gewoon als 
middagdagdeel. Om dit te kunnen realiseren, is het 
van belang in beeld te krijgen hoeveel animo er is. 
Heeft u interesse? Laat het weten aan de 
pedagogisch medewerkster van de peutergroep en/
of het kinderdagverblijf. Ook kunt u voor informatie 
terecht bij de administratie van kinderopvang de 
Linge, tel. 026-3179933.  
Naast spelend ontdekken-beleven-leren in het 
Olifantenbos-lokaal en op de speelplaats gaan we in 
de middaggroep ‘bewegen met peuters’ aanbieden. 
Dit doen we in onze eigen speel(gym)zaal en sluiten 
aan op de thema’s van de peutergroep.  

Surveillance in de Flierenhofstraat Deze week is er 
door de politie verschillende dagen gesurveilleerd 
bij locatie Flierenhofstraat. 
Verschillende automobilisten 
werden bekeurd, een enkeling kon 
een ontheffing overhandigen. De 
kinderen zijn iedere keer opnieuw 
onder de indruk van de 
politiemensen. Die komen, als het 
even kan, een praatje maken of een 
high five geven. 

Open ochtenden opvang IKC Donatushof  Om 
iedereen in Bemmel de mogelijkheid te geven te 
komen kijken als onze opvang in bedrijf is, 
organiseren we in 2018 maandelijks een open 
ochtend. De eerste drie momenten zijn: donderdag 
25 januari, dinsdag 27 februari en maandag 26 maart. 
Van 9.00-11.00 uur. Bent u nieuwsgierig? U bent van 
harte welkom. Kent u jonge gezinnen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn? Fijn als u hen hierover vertelt! 

BSO-berichten Goed om te weten voor de ouders 
met kinderen op de BSO: er hangt een bel bij de 
ingang van het gebouw. Als u uw kind(eren) op komt 
halen, kan het zijn dat de deur gesloten is. De deur 
gaat aan het einde van de dag op de knip, als er 
weinig volwassenen in het gebouw zijn en er dus 
weinig zicht is op wie er binnen komt. U kunt dan 
gewoon even aanbellen. Ook mag u uw kinderen in 
de wintermaanden sloffen meegeven naar de BSO. 
Ze kunnen dan na het buiten spelen de schoenen uit 
doen en toch lekkere warme voeten houden. 


