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Weer aan het werk Afgelopen maandag, en de 
dagen erna, hadden de kinderen veel te vertellen 
over hun zonnige meivakantie! We zijn daarmee in 
de laatste periode van dit schooljaar beland. Het 
zijn weken waarin o.a. nieuwe projecten van start 

gaan, waarin de kinderen 
getoetst zullen worden om het 
beeld dat we hebben volledig te 
kunnen vormen, waarin ze hun 
rapport krijgen en hier met 
ouders gesprekken over gevoerd 
zullen worden, waarin het plein 
op de Dr Hoijngstraat officieel 
geopend wordt, waarin een 
ouderavond gepland staat over 
de manier waarop we omgaan 

met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag, 
waarin groep 8 oefent voor cabaret en musical, 

waarin de kinderen van groep 2 en groep 5 te horen 
krijgen in welke stamgroep ze in de nieuwe bouw 
zullen starten volgend schooljaar… En meer! Kortom 
een periode waarin hard gewerkt zal worden, én die 
ook in meerdere opzichten bijzonder zal zijn. In de 
laatste week sluiten we af met een feestelijke 
zomerweek. 

Chromebooks in de klas  
Sinds kort beschikt onze 
school over Chromebooks 
(laptops). Kinderen 
kunnen hiermee in en 
buiten de groep werken, 
alleen of in een groepje. 
De Chromebooks kunnen 
in alle bouwen ingezet 
worden. In de midden– en bovenbouw wordt er 
inmiddels dagelijks mee gewerkt in de rekenlessen. 
Ook bij het vak begrijpend lezen worden de 
computers ingezet. De Chromebooks bieden 
daarnaast de mogelijkheid voor interactie met de 
hele groep. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een 
quiz met vragen over het project in de groep. De 
kinderen zijn bijzonder enthousiast en ontdekken 
samen met de leerkrachten iedere dag nieuwe 
mogelijkheden. De bovenbouw is inmiddels ook 
goed in staat om de kinderen van de middenbouw te 
instrueren. Dit alles betekent een mooie impuls voor 
ons ict-onderwijs. In het nieuwe schooljaar zal het 
aantal Chromebooks verder aangevuld worden.  

27 april–11 mei   Meivakantie: opvang open  
21 mei    Tweede Pinksterdag: iedereen vrij 
25 mei Open ochtend: iedereen is welkom! 
 
 

27 april–11 mei   Meivakantie: school gesloten 
21 mei    Tweede Pinksterdag: iedereen vrij 
24 mei    Schoolfotograaf op loc. Flierenhof 
24 mei    Kinderraad 
30 mei    Staking primair onderwijs 
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Bericht van de BSO Van ouders waarvan de 
kinderen gebruik maken van de buitenschoolse 
opvang op ons IKC graag aandacht voor het 
volgende: 

- Is het buiten warmer dan 20 graden, dan is het 
handig als uw zoon en/of dochter droge kleding en  
een handdoek meeneemt. Wij spelen graag met 
water, ideaal met onze mooie waterpompen op het 
nieuwe speelplein.  

- Let op! Wij groeien nog steeds; heeft u interesse in 
de BSO of misschien alleen opvang in de 
zomervakantie? Schrijf uw kind dan zo spoedig 
mogelijk in. U kunt een inschrijfformulier vinden op 
de website of ernaar vragen bij de leidsters van de 
BSO. 

Project Mediawijsheid in de bovenbouw De 
bovenbouw op locatie Flierenhofstraat is van start 
gegaan met het project Mediawijsheid. Tijdens dit 
project zal er op verschillende manieren aandacht 

zijn voor kritisch, leerzaam en 
vooral positief mediagebruik. Het 
is een onderwerp waar ook thuis 
ongetwijfeld regelmatig over 
gesproken wordt; het ontwikkelen 
van gezonde mediagewoontes is 
een belangrijke en lang niet altijd 
eenvoudige taak.  
De vragenlijst ‘social media en ik’ 

die de kinderen meekrijgen kan een mooi 
vertrekpunt zijn voor een gesprek. U kunt eens 
kijken naar de website www.mediawijsheid.nl. Ook 
deze site is het bezoeken waard: 
www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz, met een 
leuke ouder-kind quiz en veel waardevolle 
informatie die de moeite van het bekijken waard 
zijn. De bovenbouw gaat er een leerzaam project 
van maken met ongetwijfeld veel Media-Wijze 
gesprekken! 
 
Peuters gaan zintuigen onderzoeken In de 
peutergroep en bij de kinderopvang gaan de 
kinderen aan het werk rondom het thema 
‘zintuigen’. De liedjes over hun mond, oren, neus en 
ogen zijn al veel gezongen. Bij de verdere 
activiteiten in de komende weken staan de vragen 
‘Wat voel, proef, ruik, zie en hoor ik?’ en ‘Waarmee 
voel, proef, ruik, zie en hoor ik?’ centraal. Op naar 
mooie beelden, geluiden en lekkere luchtjes!       

Zomerweek Op beide locaties van ons IKC sluiten we 
het schooljaar af met de zomerweek (maandag 2 juli
-vrijdag 6 juli). In die week gaan we o.a. 
naar het oudercabaret, de musical of het 
cabaret van groep 8 en nemen we 
afscheid van de oudste kinderen in de 
groep. Het thema van de week is dit jaar 
‘Uit de kunst!’ In de groepen gaan we daar 
op allerlei manieren mee aan de slag. In 
aanloop naar de week toe wordt er in 
iedere groep gewerkt over een 
kunstenaar of over een stroming in de 
kunst. Samen kunnen we op die manier een echt 
Donatushofmuseum inrichten. Natuurlijk wordt u in 
de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan 
dit museum. Op een later moment wordt u verder 
geïnformeerd over deze laatste week.  
Voor nu is het goed om te weten dat de schooltijden 
in deze week anders zijn, zodat u hier rekening mee 
kunt houden. De kinderen beginnen iedere dag om 
8.30 uur en zijn ook iedere dag om 13.00 uur klaar. 
Op vrijdag begint de vakantie om 12.15uur. 
 
Schoolfotograaf Aan het einde van dit schooljaar 
komt ook de fotograaf nog een bezoekje brengen 
voor de jaarlijkse schoolfoto’s. De fotograaf is op 
donderdag 24 mei op locatie Flierenhof en op 
vrijdag 15 juni op locatie Dr. Hoijngstraat.  
 
Living statues op Bemmelse dweildag Op zondag 10 
juni wordt in het centrum van Bemmel de jaarlijkse 
Bemmelse Dweildag gehouden. Tijdens die dag 
kunnen de kinderen meedoen met verschillende 
workshops, geschminkt worden, knutselen en nog 
andere leuke activiteiten. Dit jaar is er ook de 
mogelijkheid voor kinderen om als levende 
standbeelden te gaan staan: Living statues! De 
kinderen mogen alleen of met een groep een 
bekend of onbekend persoon uitbeelden. Ze kunnen 
er ook een leuke beweging bij bedenken als er geld 
gegeven wordt. Met een muziekje erbij is het 
natuurlijk helemaal passend bij de dag. Opgegeven 
kan bij facilitair@bemmelsedweildag.nl  
 
MR Donatushof op zoek naar ouders Via de mail 
hebt u hierover al kunnen lezen; de MR van 
basisschool Donatushof is op zoek naar nieuwe 
ouders m.i.v. het nieuwe schooljaar. Bent u 
geïnteresseerd? Fijn! U kunt mailen naar 
mrdonatushof@delinge.nl 


