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Pasen 
Terugblik op de studiedag 
Naam buurtspeelplaats 
Verkeersproject op locatie Hoijngstraat 
Informatie Koningsspelen 
Ons team: personele zaken 
Doe-koe actie Coop 

Pasen Het Paasproject ‘Samen kunnen we alles’ is in 
volle gang. Het project is samen met een andere 

stamgroep geopend. In de opening stond 
het verhaal van de Bremer 
stadsmuzikanten centraal. In dit verhaal 
komen de ezel, de hond, de kat en de haan 
erachter samen tot véél in staat te zijn. In 
de stamgroepen worden de kinderen er in 
de loop van deze twee weken van bewust 
gemaakt hoe waardevol samen denken, 
werken, praten en spelen is. Het is 
prachtig als je zelf iets kunt, maar 
ontdekken dat je samen nog nét wat 

verder komt, voegt daar iets aan toe. Taal-
opdrachten zijn aan het thema aangepast en ook 
creatief werk. De Paasviering is in voorbereiding en 
ook het Paasmaatjesontbijt hebben we nog tegoed. 
Over het maken van dit ontbijt bent u geïnformeerd.        

Terugblik op de studiedag Woensdag 14 maart is 
een mooie, zinvolle en gezellige 
studiedag geworden. ’s Morgens was 
er, onder de deskundige leiding van 
Margje Reinders, aandacht voor 
driehoeksgesprekken. In gesprek met 
kind, ouders en leerkracht— mooier 
kan eigenlijk niet. Het team krijgt 
hiervoor een training waarbij de visie 
gevormd wordt en concreet wordt geoefend.  
Het tweede agendapunt betrof de inhoud van de 
blokperiode. Samen met Jenaplandeskundige Janny 
Bolink gingen we o.a. verder op zoek naar een goede 
balans tussen werk dat kinderen moeten doen en 
werk waaruit ze kunnen kiezen. In de middag ging 
iedere bouw apart in overleg met een eigen agenda. 
Vanaf 16.00uur nam de personeelsvereniging het 
over. Vanaf dat moment schoven ook de teamleden 
van de opvang aan. Het team kreeg de buitenkans 
gebruik te maken van de praktijkruimte van het OBC. 
Daar werden plannen gemaakt voor voor-, hoofd- en 
nagerechtjes, boodschappen gedaan en voor elkaar 
gekookt en samen gegeten. Een bijzondere en heel 
gezellige afsluiting. 

Naam buurtspeelplaats De buurtspeelplaats op de 
locatie Dr. Hoijngstraat wordt steeds mooier. Deze 
week worden bomen en struiken geplant. Tijd voor 
een mooie naam voor het plein. Wie heeft er een 
goed idee? Stuur je idee naar m.goris@delinge.nl. 
We zijn benieuwd!  

2       Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
9 Koffieochtend bij de peuters 
10 Koffieochtend bij de peuters  
27 april–11 mei    Meivakantie: opvang open 
 

2 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
4         Ouderraad-vergadering 
12 MR vergadering 
13 Groep 1-2 vrij 
17-19 Eindtoets groep 8-kinderen 
20       Koningsspelen 
27 april-11 mei     Meivakantie: school gesloten 
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Verkeersproject Op locatie Dr. Hoijngstraat 
werken op dit moment alle stamgroepen aan een 
verkeersproject. De gangen en hal zijn omgetoverd 
in een verkeersplein, waar kinderen voor een heus 
stoplicht staan te wachten en via de rotonde de 
aula doorkruisen. Natuurlijk wordt er daarbij gelet 
op de verkeersborden. De stagiaires Maud en Naomi 
hebben een verkeersspeurtocht voor alle groepen 
uitgezet in het dorp, waarbij de verkeersborden een 
belangrijke rol speelden. Afgelopen week heeft de 
locatie een bezoek gehad van ANWB Streetwise. De 
kinderen gingen in verschillende groepen in de 
praktijk oefenen met hun verkeersvaardigheid. Bij 

het onderdeel ‘Toet Toet’ voor 
groep 1-2 stonden de 
verkeersgeluiden en het veilig 
oversteken centraal. Bij het 
onderdeel ‘Blik en Klik’ mochten 
de kinderen van groep 3 en 4 
o.a. in een elektrisch autootje 
ervaren waarom het gebruik van 
een gordel en een zitje zo 
belangrijk is. Groep 5 en 6 
leerden het inschatten van de 
remweg van een auto. Daarbij 
namen de kinderen zelf plaats 
op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto. Ze mochten zelf 
remmen. En tot slot mochten de 
kinderen van groep 7-8 bij 
‘Trapvaardig’ hun fiets-
beheersing en gevaarherkenning 

oefenen. Ook kwam er een vrachtwagen van ‘Veilig 
op weg’ om de kinderen te laten ervaren dat een 
vrachtwagen een dode hoek heeft en dat het 
daarom van belang is voldoende afstand te houden. 
Kinderen (en leerkrachten!) zijn enorm enthousiast 
over het thema en er wordt heel veel over het 
onderwerp opgestoken!  

Koningsspelen 2018 Vrijdag 20 april vinden de 
jaarlijkse Koningsspelen plaats. Deze dag gaan we 
met de hele school bewegen! 
De kinderen worden die dag dus ook in sportkleding 
op school verwacht. Er is dit jaar geen Konings-
ontbijt. 
De groepen 1 t/m 3 van beide locaties starten die 
dag op locatie Flierenhofstraat. Vervolgens gaan de 
kinderen verschillende spelactiviteiten volgen. 
Zowel in de school als op het plein.  

De groepen 4 t/m 8 gaan diverse clinics volgen. De 
clinics zullen van 8.30-12.00u in de Schaapskooi en 
in de Bongerd plaatsvinden.  Zij starten de dag in de 
Schaapskooi. Let op: de groepen 5 t/m 8 gaan na de 
lunch nog niet naar huis, want zij zijn om 14.30u uit. 
De groepen 1 t/m 4 zijn die dag gewoon om 12.15u 
uit.   

Ons team Graag delen we met u informatie met 
betrekking tot het team. 

Woensdag 4 april viert Resi van Bon, 
stamgroepleider van onderbouwgroep De Berk, een 
bijzonder jubileum: zij is dan 40 jaar kleuterjuf op 
Donatushof! In de ochtend zal zij dit vieren met de 
kinderen uit haar groep en met de kinderen van de 
hele school. In de loop van de middag zal ze samen 
met familie en collega’s proosten op dit bijzondere 
en feestelijke moment. 
Tjeerd van der Zee, stamgroepleider van  
bovenbouwgroep De Kastanje, heeft vorige week 
afscheid genomen van zijn groep en van zijn 
collega’s. We wensen hem het allerbeste op zijn 
nieuwe werkplek in Nijmegen. Afgelopen maandag is 
Anne Barnas begonnen in de Kastanje. Wij heten 
haar van harte welkom.  
Zij stelt zichzelf voor:  
“Mijn naam is Anne Barnas en sinds 
deze week ben ik begonnen in de 
Kastanje. Ik neem de dagen (maandag, 
dinsdag en woensdag) over van Tjeerd. 
Dit is mijn eerste echte baan in het 
onderwijs. Ik heb mijn afstudeerstage 
afgerond op een Jenaplanschool in 
Arnhem, ook in groep 6-7-8. Ik ben 
ontzettend blij dat ik nu mag beginnen 
als leerkracht in de bovenbouw. Kom gerust even 
langs om gedag te zeggen of voor vragen!” 
Erna Meijer, stamgroepleider van middenbouwgroep 
De Goudenregen, en Manja Lentjes-Hermeling, 
stamgroepleider van onderbouwgroep De Klimop, 
zijn helaas nog ziek. We zijn blij dat we de 
vervanging kunnen organiseren met collega’s uit ons 
eigen team. 

Doe-koe actie Coop Ook dit jaar doen we weer mee 
met de Doe-koe-actie bij Coop, om te sparen voor 
sport– en spelmaterialen. Tot en met 22 april 
ontvang je bij aankoop van geselecteerde producten 
Doe-koe munten. Iedereen is bij deze dan ook van 
harte uitgenodigd om mee te sparen! 


