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Lente en voedsel in de middenbouw
Schooltuinen groep 5
Ouderavond over gedrag op 12 juni
Tuin van de Vrijheid
Dierenpoep bij de peuters
Grasmaaier gezocht
Zorg in de buurt

Lente en voedsel in de middenbouw De lente is het
seizoen waarin alles groeit en bloeit. Dat ontgaat
ook de kinderen niet natuurlijk. Door samen stil te
staan bij dit groeiproces kunnen we veel leren over
de herkomst onze groenten en fruit. Bij het project
hierover in de middenbouw op locatie Flierenhofstraat worden daarom bonen gekweekt en staan de
kersentakken in bloei op de
thematafel. De vraag wat er nodig is
om een plant te laten groeien staat
centraal. Bij de potten met bonen
hebben ze inmiddels ondervonden dat
warmte, licht en water zorgen voor
groei. Het groeiproces wordt op de
voet gevolgd. Enkele plantjes zijn
inmiddels zo groot dat ze de grond in
kunnen. Sommige bonen ontkiemen niet. Ook dat is
natuur. De verschillende onderdelen van de plant
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en de functies hiervan worden
bekeken. Bij de taalverwerking
gebruiken we het sprookje van Sjaak
en de bonenstaak. Het verhaal wordt
voorgelezen en de kinderen krijgen het
vervolgens zelf. Op de tekst mogen ze
beeldend verwerken hoe ze het
verhaal voor zich zien. Daarna gaan ze
in de tekst op zoek naar de woorden
die daar dan weer goed bij passen. Zo
ontstaan soms een soort gedichtjes en
soms kleine nieuwe verhaaltjes.
Schooltuinen groep 5 Binnenkort kunnen de bonen
die in de groepen gekweekt worden naar de tuinen...
De groepen 5 van beide locaties zijn daar al een paar
weken hard aan het werk. Onder deskundige
begeleiding van de vrijwilligers zijn de stukjes grond
goed voorbewerkt en de spinazie is inmiddels
gezaaid. De mooie bordjes
met namen van de
‘beheerders’ zijn de grond in
geslagen. Ieder kind heeft ook
een tuinmaatje. Daarmee kun
je samen het zaai-, groei- en
oogstproces volgen, en
bijvoorbeeld ook zorg dragen
voor de plantjes en het
onkruid wieden in het tuintje van de ander als die
een keertje ziek is. Mooi om te zien hoe de kinderen
van groep 5 op vrijdagochtend echt een beetje
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anders op school komen; met rubber laarzen aan en
opgestroopte mouwen, al helemaal klaar om aan de
slag te gaan!
Ouderavond over Gedrag 12 juni Zoals u in eerdere
berichten heeft kunnen lezen, zijn we met het
onderwijsteam bezig om meer inzicht te krijgen in
kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag en de
omgang hiermee. Dit ontwikkelen we samen met De
Ommezwaai, een school voor speciaal onderwijs in
Arnhem. Dit traject levert ons veel op: in onze kijk
op ontwikkeling van kinderen, op het zoveel
mogelijk voorkómen van moeilijk verstaanbaar
gedrag en in het handelen bij grensoverschrijdend
gedrag. In iedere stamgroep ervaren de kinderen de
veranderingen.
Graag willen we onze visie en handelwijze aan alle
ouders toelichten en de vragen en opmerkingen van
ouders horen. Dit doen we op dinsdag 12 juni, van
19.30-21.30 uur. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda? Het wordt een belangrijke avond over het
leef– en leerklimaat op Donatushof. Er volgt nog
een aparte uitnodiging na de meivakantie.
Tuin van de Vrijheid Ieder jaar werken de Bemmelse
basisscholen samen in het project Tuin van de
Vrijheid. De bovenbouwkinderen krijgen lessen over
Bemmel in de oorlog, in
aanloop naar de Dodenherdenking van 4 mei.
Dit jaar is gekozen voor het
thema ‘de achterblijvers’. Naar
aanleiding van foto’s, teksten
en filmpjes wordt er samen
over nagedacht en gesproken
over vragen als ‘Wie bleven
achter, wie evacueerden niet?
Waarom bleven zij achter? Hoe zag hun leven eruit?’
Vaak is er gezocht naar contact, tussen de mensen
die (moesten) vertrekken en de achterblijvers. Er
zijn heel wat brieven geschreven en gelukkig ook
bewaard gebleven. Om die reden schrijven de
bovenbouwkinderen brieven naar aanleiding van de
verhalen over achterblijvers. Op de enveloppen
wordt een klein takje fruitbloesem geplakt, als
symbool van herdenken van oorlog en vieren van
vrijheid. De brieven krijgen een plek bij de
Dodenherdenking in Bemmel, vrijdag 4 mei, 20.00
uur, bij het monument bij de Kinkelenburg.

Dierenpoep bij de peuters In de peutergroep
wordt deze week gewerkt over de dieren in de
dierentuin. Nu ze veel geleerd hebben over hoe
dieren eruit zien en wat dieren doen, volgt er deze
week een heel bijzondere afsluiting. Er zal namelijk
een vrachtje poep van verschillende dieren worden
afgeleverd en de kinderen hebben geleerd, o.a. door
het prentenboek ‘Mag ik eens in je luier kijken?’, dat
ook de poep van alle dieren anders is. Een
buitenkans dus om het project met echte poep af te
ronden... Dat zal in eerste instantie natuurlijk heel
grappig en lekker vies zijn. In tweede instantie wordt
er dan ongetwijfeld ook weer veel geleerd!
Grasmaaier gezocht Het gras op het 0-4 jarigen
gedeelte van het plein op de Dr.
Hoijngstraat begint al goed te
groeien. We zijn dan ook op zoek
naar een grasmaaier en erg blij met
handen om het gras te maaien.
Wanneer we het nu kunnen maaien
wordt het gras alleen maar sterker en
kunnen we er veel op blijven spelen.
Mocht u een maaier hebben of een
keertje willen maaien, dan kunt u dit aangeven door
binnen te lopen bij de kinderopvang/peutergroep
op de Dr. Hoijngstraat, ons te bellen of te mailen.
Alvast veel dank!
Zorg in de buurt Als inwoner van een gemeente weet
u het beste wat er nodig is om prettig te kunnen
leven. De gemeente Lingewaard nodigt inwoners van
Bemmel en Ressen dan ook uit om mee te beslissen
over de zorg in de buurt. Waar wil je als ouder met
vragen over welzijn en zorg terecht kunnen? En hoe
kunnen gemeente en zorgpartners dit het beste
organiseren? U bent van harte welkom op
donderdagavond 26 april in De Tabaksschuur
(boerderij tegenover de ingang van het
gemeentehuis). Vanaf 14.45 uur staat de koffie en
thee klaar. Start is om 15.00 uur en afsluiting rond
17:00 uur. U kunt zich aanmelden door een e-mail te
sturen aan a.vandewal@lingewaard.nl.
Reisvaccinatiedag GGD Gelderland-Midden wil u en
uw kinderen bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens uw reis. Daarom organiseren zij een
speciale dag over en voor reisvaccinaties op
zaterdag 26 mei van 9.00-15.00 uur aan de
Rietgrachtstraat Arnhem. Meer informatie kunt u
lezen op www.vggm.nl/reizen.

