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De afgelopen weken De eerste weken van 2018 
waren uitzonderlijke weken. Het waren weken 
waarin gezamenlijkheid en saamhorigheid zichtbaar 
werden. Met ouders, kinderen en team vormen we 
een leef– en leergemeenschap; en juist die 
leefgemeenschap hebben velen van ons de 
afgelopen weken ervaren.  
De hulp voor het gezin Altun dat door brand al hun 
spullen kwijtraakte, was hartverwarmend. Namens 
de ouders van Mohammed en Robin heel veel dank 
voor alle huisraad en kleding die ze van jullie 
mochten ontvangen. Hun nieuwe huis konden ze 
grotendeels inrichten met de spullen die ze van of 
via jullie hebben gekregen. Dat is geweldig! 
Het gezin mist nog een stofzuiger en een tv met 
HDMI-aansluiting. Mocht u hier wat in kunnen 
betekenen, dan horen we het graag. 
En heeft u nog speelgoed waar niet meer mee 

gespeeld wordt (voor kinderen van 4 en 9 jaar), dan 
kunt u dat op de beide locaties afgeven in de 
koffiekamer. 

Na het overlijden van Jim van 
Ast hebben ouders, kinderen en 
team steun bij elkaar gezocht; 
de betrokkenheid was groot. De 
troostbomen werden plekken 
voor berichten en tekeningen, 
voor gesprek en verdriet. Als 
team hebben we veel steun van 
ouders ervaren; dat heeft ons 
goed gedaan. Veel dank 
daarvoor! 
Ook de komende periode zullen 
we de kinderen goed blijven volgen, zeker de 
kinderen uit de Sering en de kinderen die dichtbij 
het gezin Van Ast staan. Mocht u zich zorgen maken 
over de manier waarop uw kind reageert op het 
overlijden, de komende weken en maanden, laat het 
in ieder geval de stamgroepleider weten. Belangrijk 
om te delen en te bespreken wat er voor uw kind 
nodig is. 
 
Carnaval! Ouders hebben de beide locaties al in 
carnavalssferen gebracht. Om het carnavalsfeest in 
te luiden, wordt op woensdag 7 februari een 
‘binnenstebuiten-dag’ georganiseerd. Kinderen 
mogen die dag met de meest gekke creaties naar 
school komen, als het maar binnenstebuiten zit! 
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Carnaval wordt gevierd op de laatste vrijdag voor de 
carnavalsvakantie, op vrijdag 9 februari. Alle 
kinderen mogen die dag verkleed naar school 
komen. De twee locaties geven een eigen invulling 
aan de dag, maar beide met het zogenaamde 
‘liedjesfestival’. (Op locatie Dr. Hoijngstraat vindt dit 
liedjesfestival plaats tijdens de maandviering.) 
Kinderen treden op, meestal playbacken ze 
bekende, vrolijke liedjes en wordt er enthousiast bij 
gedanst.  
Op deze vrijdag worden de reguliere tijden 
aangehouden: de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 uur 
uit en de groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur.  
We vragen u om serpentines, spuitbussen en 
confetti thuis te laten (het kost ons veel extra 
schoonmaaktijd). Losse attributen graag voorzien 
van naam.  
 
Afscheid van Wilma Ras Met ingang van 1 februari 
geniet Wilma Ras, stamgroepleider van de Linde, 
van haar prepensioen. Wilma heeft (bijna!) 45 jaar 
als kleuterjuf gewerkt. Afgelopen woensdag namen 

we afscheid van haar. Ouders van 
de Linde hadden veel moois voor 
Wilma voorbereid, onder andere 
een heuse musical door de 
Lindekinderen. Daarna vond een 
viering met de hele school plaats. 
De viering stond vanzelfsprekend 
in het teken van Wilma; kinderen 
lieten in toneelvorm zien wat ze 
zich herinnerden van hun tijd in de 

Linde. ’s Middags en ’s avonds was er een feestje 
voor team, vrienden en familie. En ook daar is 
Wilma in het zonnetje gezet natuurlijk.  Veel geluk in 
je nieuwe levensfase, Wilma! 
 
Nieuwe mediators Op IKC Donatushof hebben we 
sinds anderhalf jaar mediators. Als er tussen 
kinderen ruzie is, en ze komen er zelf onvoldoende 
uit, kunnen ze kiezen of ze door een 
stamgroepleider geholpen willen worden, of door 
een mediator. Deze mediators worden door de 
stamgroep gekozen, na een speciale lessencyclus. 
Vervolgens worden de kinderen opgeleid door twee 
extern deskundigen.  
Op vrijdag 2 februari vond de laatste training plaats 
en ontvingen de nieuwe mediators een diploma. De 
training was voor alle mediators, ook voor de 

kinderen van groep 7 en 8. (Maar 
zij hadden al een diploma!)  
Bij de eerstvolgende mediator-
gesprekken worden nieuwe 
mediators gekoppeld aan een 
ervaren. Op die manier kunnen ze 
ervaring opdoen, in het bijzijn van 
een ouder kind dat een dergelijk gesprek al vaker 
geleid heeft. 
 
De laatste week voor de voorjaarsvakantie De 
komende week ontvangen de kinderen van groep 2 
t/m 8 van de Flierenhofstraat hun rapport. Er vinden 
oudergesprekken plaats op beide locaties over de 
ontwikkeling die alle kinderen hebben doorgemaakt 
de afgelopen maanden. U kon zich voor het eerst 
digitaal inschrijven. Dit is goed verlopen! De meeste 
van deze gesprekken vinden plaats met één van de 
stamgroepleiders. Dit in het kader van vermindering 
van werkdruk. Vanzelfsprekend wordt aan de duo-
collega alles overgedragen.  
De komende week gaat eveneens de eerste groep 
kinderen type-examen doen. We wensen ze allemaal 
veel succes! Mocht uw bovenbouwkind ook blind 
willen leren typen, dan kunt u uw kind opgeven bij 
GigaKids vóór 9 februari. (Ouders met een 
bovenbouwkind hebben hierover een brief gehad.) 
 
Vormgever gezocht voor de schoolkrant De redactie 
van de schoolkrant weet elke keer weer een 
complete schoolkrant te verzorgen. Veel kinderen 
kijken uit naar een volgende editie! 
De vormgever van de schoolkrant, een vader van 
school, stopt binnenkort. Daarom is de redactie op 
zoek naar een nieuwe vormgever. Wie van de ouders 
is vormgever of kent een vormgever die deze taak op 
zich zou willen nemen? We horen het graag! U kunt 
een mailtje sturen naar de stamgroepleider van de 
Iep, Heidi Visser (h.visser@delinge.nl).  
 
Hooggevoeligheid Op donderdag 15 februari vindt 
een gratis voorlichtingsavond over hooggevoeligheid 
plaats, door Manon Spaan en Ingrid Janssen. Hoe is 
het om hooggevoelig te zijn, hoe kun je het 
herkennen en hoe kun je hiermee omgaan (als het 
jezelf betreft of als het iemand betreft die je kent). 
Locatie: SWL Cuperstraat 9, Bemmel, 19:30 uur-21.30 
uur. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u 
mailen naar info@manonspaan.nl. 


