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Open dagen IKC Donatushof 
Veel zieken, wat doen we? 
Successen bij Batouwe scholierentoernooi 
Ouderavond rouwverwerking 
Paasproject ‘Samen kunnen we alles’ 
Op zoek naar jonge muzikanten 
Aandacht voor een aantal praktische zaken 

Open dagen IKC Donatushof De komende weken zijn 
er weer momenten waarop iedereen welkom is een 
kijkje bij ons te komen nemen. Op zaterdag 24 
maart van 10.00uur tot 13.00uur staan de deuren 
open op beide locaties, voor basisonderwijs en 
opvang. Op maandag 26 maart en donderdag 29 
maart is de van 9.00uur tot 11.00uur een open 
ochtend voor de kinderopvang op locatie Dr. 
Hoijngstraat. Mocht u mensen in uw omgeving 
kennen die op zoek zijn naar een basisschool of 
opvang voor hun kind, dan is het fijn als u hen op 
deze open momenten attendeert. 

Heeft u een kind dat in schooljaar 2018-2019 vier 
jaar wordt? Fijn als u het op korte termijn aanmeldt. 
Dan hebben we tijdig een beeld van de 
leerlingaantallen (en dus ook van het aantal 
stamgroepen). Alvast onze dank hiervoor!  

Veel zieken, wat doen we? Het zal niemand ontgaan 
zijn dat er een griepvirus heerst. Veel kinderen zijn 
ziek en ook heel wat teamleden van Donatushof. De 
afgelopen weken hebben we, meer dan anders, te 
maken met uitval door ziekte. Omdat ook onder de  
vervangers veel zieken zijn, vraagt dat het nodige 
om de voortgang van het onderwijs zo goed mogelijk 
te bewaken. Hoe doen we dat? Als een teamlid zich 
ziek meldt, wordt direct vervanging aangevraagd. Als 
er geen vervanging is, wordt er gekeken of het intern 
op te lossen is; duo’s of andere collega’s die niet 
werken op die dag, worden gevraagd de groep een 
dag te draaien. Wanneer ook dit niet lukt, wordt de 
desbetreffende midden– of  bovenbouwgroep 
verdeeld. Onderbouw-groepen verdelen we niet. Zo 
hebben we gelukkig nog steeds kunnen voorkómen 
dat kinderen thuis moeten blijven. Dankzij heel wat 
teamleden die extra willen werken! 

Successen bij Batouwe Scholierentoernooi In de 
voorjaarsvakantie hebben veel kinderen van 

Donatushof meegedaan aan het 
basketbaltoernooi van Batouwe. 
Het was een groot succes. Beide 
teams stonden in de finale. Het 
team van groep 7 en 8 verloor nipt 
na een verlenging. Het team van 
groep 4, 5 en 6 won en werd eerste! 
Gefeliciteerd! 

22 Oudercommissie 
24 Open dag IKC Donatushof,10.00-13.00 uur 
26 Open ochtend kinderopvang, 9.00-11.00 uur 
29 Open ochtend kinderopvang, 9.00-11.00 uur 
 

9 Groep 1-2 vrij 
14 Studiedag , kinderen groep 1 t/m8 vrij 
22 Kinderraad  
23 Groep 1-2 vrij 
24 Open dag IKC Donatushof, 10.00-13.00uur 
28 Ouderavond over rouwverwerking 
30 Paasontbijt en paasviering 
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Ouderavond rouwverwerking Naar aanleiding van 
het overlijden van Jim en van alle reacties daarop 
van kinderen en ouders, wordt er voor de ouders 
die dat fijn vinden een avond over rouwverwerking 
georganiseerd. Deze avond vindt plaats op 
woensdag 28 maart. U heeft hier een uitnodiging 
voor ontvangen. Graag opgeven via de link 
‘aanmelden ouderavond’ in de uitnodiging, dan 
weten wij hoeveel stoelen en kopjes koffie/thee wij 
klaar moeten zetten.  

Paasproject ‘Samen kunnen we alles’ Nog een paar 
weken en dan vieren we weer Pasen. Het thema van 
het Paasproject is ‘Samen kunnen we alles’.  In de 
week van 19 maart ontmoeten stamgroepen 
elkaar en gaan in gesprek over momenten waarop je 
elkaar nodig hebt, hoe fijn het is als je iets voor een 
ander kunt betekenen en op elkaar kunt rekenen. 
We kijken ook hoe dit thema in het bijbelverhaal 
van Pasen terug te vinden is.  
Op vrijdag 30 maart vieren we Pasen op school. We 
beginnen dan met een ontbijt. Dit ontbijt wordt 
door de kinderen voor elkaar gemaakt. Hierna volgt 
op de Flierenhofstraat de Paasviering met beelden 
van de kinderen, 
toneel, zang en dans. 
Op de Hoijngstraat 
wordt Pasen gevierd 
tijdens het ontbijt met 
alle groepen samen in 
de aula. Op dat 
moment wordt ook 
hier teruggeblikt op 
het thema d.m.v. 
presentaties van 
(groepjes) kinderen. U ontvangt een mail met 
informatie over het paasontbijt op vrijdag 23 maart. 

Op zoek naar jonge muzikanten Het Keizerstads 
Jeugdorkest (KJO) en het regionaal Jeugdorkest 
Corrente (RJOC) zijn beide op zoek naar nieuwe 
jeugdige muzikanten.  
Op zaterdag 7 april 2018 gaat het KJO van start met 
een samenspeeldag. Op deze dag kan iedereen 
vanaf 8 jaar vrijblijvend ervaren hoe leuk het is om 
in een symfonieorkest te spelen. Voor informatie: 
www.keizerstadsjeugdorkest.nl 

Regionaal Jeugdorkest Corrente (RJOC) is een orkest 
voor jongeren uit Nijmegen en omstreken die graag 
samen muziek maken. Er is een juniororkest voor 
kinderen van 7 tot 14 jaar en een jeugdorkest voor 
jongeren van 11 tot 21 jaar. Voor beide orkesten zijn 
zij op zoek naar kinderen die de orkesten willen 
versterken. Kinderen die viool, altviool, cello, 
contrabas, dwarsfluit, hobo, fagot, klarinet, hoorn of 
trompet spelen of slagwerker zijn, zijn van harte 
welkom! Voor meer informatie www.corrente.nl 

Aandacht voor een aantal zaken Tot slot nog een 
aantal praktische zaken op een rijtje: 
 
Ouderbijdrage Van alle ouders heeft 75% de 
ouderbijdrage overgemaakt. Namens de ouderraad 
en de kinderen bedankt hiervoor! Mocht u de 
ouderbijdrage nog niet hebben betaald: het kan 
alsnog. De ouderbijdrage is €20,00 per kind per 
schooljaar. Wilt u de ouderbijdrage overmaken op 
NL22 INGB 0005064964 t.n.v. Ouderraad Donatushof 
te Bemmel, met vermelding van de voor- , 
achternaam én stamgroep van uw kind/kinderen. 
LET OP: Voor ouders van de Dr. Hoijngstraat is het 
rekeningnummer gewijzigd! 

Geen honden op het plein Als u met uw hond naar 

school komt om uw kind te brengen of halen, vragen 

we u met de hond buiten het hek te wachten. Er zijn 

kinderen die echt bang zijn voor honden. Op deze 

manier kunnen ook zij zich op een prettige manier op 

het plein bewegen. 

Gezonde voeding Graag herinneren wij u aan de 

richtlijnen van onze school wat betreft het eten en 

drinken tijdens de fruitkring en de lunch, en bij het 

maken van de traktaties bij een verjaardag. Als 
gezonde school vraagt Donatushof aan kinderen en 
teamleden verpakkingsmaterialen en zoetigheden 
tot het minimum te beperken. Geen pakjes drinken 
maar (goed vastgedraaide) bekers; geen koek maar 
fruit/groente of een boterham.  

Portfoliomappen maken Voor het maken van de 
portfoliomappen voor de kinderen op locatie 
Flierenhofstraat zijn we op zoek naar een paar 
ouders. Voor informatie hierover kunt u zich richten 
tot Resi van Bon, stamgroepleider van de Berk. 

http://www.keizerstadsjeugdorkest.nl
http://www.corrente.nl

