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Luizencontrole nieuwe stijl 
Klasbord 
Foto en monumentje voor Jim 
Aantal groepen volgend schooljaar 
Lampen uit op 6 juni 
Studiemiddag en -avond op 29 mei 
Info over personeel 

Luizencontrole nieuwe stijl 
In de week na de 
meivakantie zijn alle 
kinderen op hoofdluis 
gecontroleerd. Op locatie 
Flierenhofstraat gebeurde 
dat volgens een nieuwe 
opzet.  Het was een 
geslaagde eerste keer! Het 
controleren verliep goed en door de inzet van veel 
ouders was het in korte tijd voor elkaar. Bedankt 
daarvoor! Na de zomervakantie gaan we uiteraard 
ook weer controleren. Dit zal zijn op vrijdag 24 
augustus. 

Klasbord Onlangs hebben we ouders gevraagd om 
het gebruik van Klasbord te evalueren. Heel veel 
ouders namen de moeite dit te doen, veel dank 
daarvoor! Het gebruik van Klasbord wordt erg 

gewaardeerd, met een gemiddelde van 8.5 en veel 
positieve opmerkingen. Ouders geven aan dat het 
leuk is op deze manier een inkijkje in de groep te 
krijgen en het veel aanknopingspunten biedt voor 
gesprekjes thuis over de schooldag. De tips nemen 
we ter harte; zo zullen we op Klasbord vaker 
praktische zaken delen, bijvoorbeeld als reminder 
van informatie uit een eerder verstuurde mail. We 
informeren u ook vast over de mogelijkheid een 
persoonlijk ‘klasboek’ (https://klasbord.nl/
klasboek/) voor uw kind te maken, wellicht leuk aan 
het einde van een schooljaar.  Naar aanleiding van 
de uitkomst van de evaluatie is besloten dat we het 
gebruik van Klasbord volgend schooljaar 
voortzetten. Andere afspraken naar aanleiding van 
de evaluatie delen we aan het begin van het nieuwe 
schooljaar.  

Foto en monumentje voor Jim Uit het contact met 
André en Eva, de ouders van Jim,  kwam de wens 
naar voren om iets blijvends voor  
Jim op Donatushof (locatie 
Flierenhofstraat) te realiseren. We 
zijn uitgekomen op een tegel op 
het plein (tegen een muur) en een 
foto in de aula. Het monumentje 
en de foto kunnen het verwerken 
van verdriet verder ondersteunen, 
en zorgen er voor dat Jim in onze 
herinnering blijft. 

13 Feestelijke opening Buurtspeelplein (11.30 uur) 
 
- voor peuters van het Olifantenbos start  
 
de voorbereiding om 11.00 uur 

14 Oudercommissie-vergadering 
15 Schoolfotograaf op locatie Dr. Hoijngstraat 
 

7 Ouderraad-vergadering 
11 MR vergadering 
12 Ouderavond over gedrag om 19.30 uur 
15 Schoolfotograaf op loc. Dr. Hoijngstraat 
18 Rapporten mee 
19 en 21  Oudergesprekken 
22 Groep 1 en 2 vrij 
 

https://klasbord.nl/klasboek/
https://klasbord.nl/klasboek/
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Afgelopen woensdag waren de ouders van Jim op 
school. Er is een gesprek geweest met kunstenares 
Myrna Rasker die de tegel zal maken en samen 
hebben we een idee hierover gevormd. De tegel zal, 
zo is nu de planning, klaar zijn bij de start van het 
nieuwe schooljaar. Op diezelfde ochtend hebben 
André en Eva samen met de beste vriendjes van Jim 
de foto opgehangen in de aula. We hebben er 
bewust voor gekozen dit in de uitvoering ‘klein’ te 
houden, ons tegelijkertijd realiserend dat het in 
betekenis groot is. 

Aantal groepen volgend schooljaar Aan het einde 
van een schooljaar is iedereen benieuwd naar het 
aantal groepen in het nieuwe schooljaar en wie 
waar zal staan als leerkracht. Op dit moment staat 
vast dat het aantal groepen in het schooljaar 2018-
2019 behouden blijft. Dat is goed nieuws! De 
groepsgrootte op de beide locaties verschilt 
enigszins (op loc. Dr. Hoijngstraat zijn de groepen 
iets kleiner), maar niet noemenswaardig.  
Ook de indeling van de stamgroepen blijft gelijk. De 
MR heeft ingestemd met het aantal groepen en de 
indeling ervan. 
Op dit moment wordt er gekeken naar wie in welke 
stamgroep staat. U wordt hierover geïnformeerd op 
maandag 25 juni. Op die dag krijgen de kinderen van 
de Flierenhofstraat ook de leerlingverdeling mee 
naar huis. 

Lampen uit op 6 juni Op woensdag 6 juni waren op 
beide locaties een dag de lampen uit. Dit gebeurde 
op verzoek van de kinderen in de Kinderraad. Een 
prima actie waardoor iedereen zich weer bewust 
werd van het belang van zuinig omgaan met 
energie. Ook in het kader hiervan komen de E-
detectives uit de groepen 5 t/m 8 deze week 
opnieuw bij elkaar om een zomers rondje door de 
school te maken en te kijken hoe we op een 
eenvoudige manier op dit moment van het jaar 
energie kunnen besparen. Wat vaker het licht 
uitlaten, hoort daar ongetwijfeld bij.   

Studiedag 29 mei In de middag en avond van 
dinsdag 29 mei hadden we het laatste 
studiemoment van ons IKC van dit schooljaar. Er 
werd samen teruggekeken op de pilot ‘Omgaan met 
moeilijk verstaanbaar gedrag’. In de afgelopen 
anderhalf jaar hebben we veel geleerd van de 
collega’s uit het speciaal onderwijs en samen 
ontwikkeld dat nu toegepast kan worden binnen 

onze eigen school. Dit alles is 
vastgelegd in een document. U 
hebt als ouders een uitnodiging 
ontvangen voor de ouderavond 
van 12 juni waarop we graag de 
opbrengsten van deze 
samenwerking delen.  
De tweede helft van de avond 
ging het team uiteen. Teamleden van onderbouw, 
van het kinderdagverblijf en van de peutergroep 
hebben gesproken over de doorgaande lijn van 
kinderen van 0-6 jaar. 
Teamleden van middenbouw en bovenbouw hebben 
samen de projectplannen van dit jaar geëvalueerd.  

Info over het personeel Bij de opvang nemen we 
binnenkort afscheid van Samantha den Ambtman; zij 
heeft elders werk gevonden. Heel veel plezier met je 
nieuwe baan, Samantha! Tamara Kivits verwelkomen 
we als nieuwe kracht. Tamara stelt zichzelf 
graag voor: “Ik ben Tamara Kivits, ik ben 40 
jaar en getrouwd met Marcel. Samen 
hebben we 4 kinderen van 12, 13, 15 en 16 
jaar oud. Ik ben al meer dan 10 jaar 
werkzaam in de dagopvang en de BSO. En 
ik vond het na 10 jaar tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Deze heb ik gevonden bij IKC 
Donatushof. Ik ga daar het team van de 
kinderopvang versterken. Ik heb er enorm 
veel zin in. Ik ben creatief, hou van wandelen, 
muziek luisteren en spelletjes doen. Ik vind het 
belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen 
voelen en vooral ook lekker kunnen ontspannen na 
een schooldag. Heeft u vragen, stel ze dan gerust!” 
Op de basisschool is Marieke Roelofs aan het re-
integreren en dat gaat goed! Zij zal over enkele 
weken volledig beter gemeld worden. Het herstel 
van Erna Meijer kost nog tijd; zij zal na de 
zomervakantie nog niet kunnen starten. Manja 
Lentjes heeft vandaag de eerste stap gezet in het re-
integratie-proces. Het is daarom nu nog te vroeg om 
aan te kunnen geven wanneer Manja beter gemeld 
kan worden.  

DoeKoe actie Heel wat ouders hebben de actie van 
de Coop gesteund door het sparen van munten voor 
ons IKC. Dank jullie wel! De spaaractie heeft €300 
opgeleverd. Daar is buitenspeelmateriaal van 
gekocht voor de beide locaties. Half juni worden de 
materialen geleverd.  


