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Van start in 2018  Na een kerstvakantie waarin 
iedereen hopelijk heeft kunnen genieten van 
gezelligheid en rust wensen wij iedereen om te 
beginnen graag het allerbeste toe. Op ons IKC zijn 
we van start gegaan met nieuwe energie en mooie 
plannen. Voor de basisschool betekent dat in alle 
bouwen nieuwe projecten. De onderbouw zal vanaf 
22 januari een project rondom theater van start 
gaan. In februari zullen de kinderen de voorstelling  
’De oude boom’  bezoeken en hierop zullen ook 
gastlessen volgen. De middenbouw op locatie Dr. 
Hoijngstraat is begonnen aan het thema water en 
afval. Het Waterspaarders-project wordt hierbij 
geïntegreerd. Een prachtig thema dat 
bewustwording vergroot ten aanzien van de wereld 
waarin onze kinderen leven.  

Op locatie Flierenhofstraat wordt gewerkt aan 
‘Vogels in de winter’. Kinderen leren vogels uit hun 
directe omgeving herkennen en 
benoemen, de belangrijkste 
eigenschappen van deze vogels en hoe 
ze de winter doorkomen. Voor dit 
project hoeven we niet ver weg. De 
vogels zijn in de tuin, op het plein, op 
weg naar de gymzaal… overal! De  
bovenbouw van de Dr. Hoijngstraat 
zoekt het verder weg. Zij gaan vanuit 
verschillende invalshoeken leren over 
Noord-, Midden– en Zuid– Amerika. Op 
de Flierenhofstraat gaat de bovenbouw 
terug in de tijd naar de Romeinen. De 
verbinding met de plaats waar we leven is goed te 
maken. De Romeinen zijn hier geweest en veel van 
wat we nu heel gewoon vinden in ons dagelijks leven 
vindt zijn oorsprong in de Romeinse tijd. Het 
Museum Valkhof laat dit ook in alle facetten zien. 
Daar wordt dan ook een bezoek aan gebracht. 
Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hoe de peuters 
van start zijn gegaan.  

Afscheid Wilma Ras  Op woensdag 31 januari neemt  
Wilma Ras afscheid van Donatushof. Wilma is 
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stamgroepleider van de Linde op locatie Flierenhof, 
en is bijna 45 jaar werkzaam geweest op onze 
school! Dat gaan we vieren natuurlijk. ‘s Morgens 
gebeurt dat op school en later op de dag zal er een 
feestje zijn met familie en collega’s. Graag willen we 
iedereen die het leuk vindt persoonlijk afscheid te 
nemen van Wilma hiervoor in de gelegenheid 
stellen. Vanaf 12.15 uur bent u van harte welkom bij 
haar groep de Linde aan de Flierenhofstraat.   

Respectvol omgaan met elkaar  Januari is een goed 
moment om door middel van gesprekken en 
(speelse) activiteiten opnieuw gericht aandacht te 
hebben voor de manier waarop we omgaan met 
elkaar. Hoe zorgen we ervoor dat we hier oor en oog 
voor hebben en wat kunnen we er concreet aan 
doen? De kinderen komen zelf met mooie, vaak 
eenvoudige, opmerkingen en ideeën. Ruimte en 
aandacht hiervoor zorgen ervoor dat de 
bewustwording ten aanzien van een respectvolle 
omgang met elkaar groter wordt en blijft. 

Ook in het kader hiervan is het mooi te kunnen 
benoemen dat de trainingen van de mediators van 
start zijn gegaan. De nieuwe mediators uit groep 6 
worden ‘opgeleid’ door de mediators van groep 7 en 
8; zij hebben immers al een jaar ervaring. Ook dit 
jaar worden de trainingen gegeven door Rien Fidder 
en Gert-Jan Brandenburg. Zij zijn professionele 
mediators en vanaf het begin van het traject 
rondom Mediation betrokken bij de implementatie 
ervan. 

Bij de  peuters Na twee weken kerstvakantie is het 
voor sommige peuters wel weer even wennen. 
Eenmaal in de bekende ochtendkring komen de 
verhalen over vuurwerk en oliebollen. Dan horen we 
in de verte heel hard “happy new year” roepen en 
daar willen we meer van weten. In de aula zijn alle 
basisschoolkinderen sportief het jaar aan het 
starten; de peuters sluiten aan en doen enthousiast 
mee. Eenmaal terug in “het Olifantenbos” is het fijn 
om weer te spelen, gewoon waar je zin in hebt, 

alleen, met anderen, en natuurlijk 
buiten.  Buiten, op onze nieuwe 
buitenspeelplaats. Prachtig!   
Tijdens de koffieochtend op 11 en 12 
januari leiden de kinderen hun 
ouders/verzorgers rond en maken 
ze samen een kunstwerk op hout . 
Een beetje feest dus. De peuters weten dat ze nog 
even niet op het gras mogen spelen, omdat het nog 
moet wortelen. Bij een serieuze controle hiervan 
constateerden de kinderen zelf ‘dat er nog geen 
worteltjes in het gras zitten’... 

Buurt op bezoek Nu de buitenruimte voor de 0-4- 
jarigen af is wordt het tijd om de buurt uit te 
nodigen. Deze week maken de peuters uit “het 
Olifantenbos” uitnodigen en gaan ze bezorgen. Op 
vrijdag 19 januari om 10.30 uur gaat Mientje met de 
peuters de mensen uit de buurt ophalen om ons 
schoolplein te bewonderen. De BSO gaat donderdag 
18 januari koekjes bakken, zodat we de buurt 
kunnen trakteren op zelfgemaakte koekjes! 
 
Inloopdagen In januari starten ons kinderdagverblijf 
en onze peutergroep met inloopochtenden die elke 
maand gehouden gaan worden. De eerste keer is op 
donderdag 25 januari van 9.00 – 10.30 uur. Tijdens de 
inloopochtend zijn alle geïnteresseerde ouders met  
kinderen van 0-4 jaar, van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. Samen met het kind kunnen 
deelnemen aan de activiteiten en is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de 
pedagogisch medewerksters en de directie. 
 
Basketbaltoernooi  Het Basketbal Jeugdtoernooi is 
dit jaar gepland in de carnavalsvakantie op 
donderdag 15 en vrijdag 16 februari. Het toernooi 
wordt gespeeld in de Schaapskooi in Bemmel, de 
thuisbasis van BV Batouwe. Op 15 februari voor 
groep 4, 5 en 6 en op 16 februari voor groep 7 en 8. 
Wilt uw kind meedoen? Graag opgeven bij 
mark.kruis@batouwebasketball.nl 


