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Haringmaatjes 

Start van de dag In de eerste weken van het 
schooljaar zijn veel kinderen en ouders van de 
locatie Flierenhofstraat op het schoolplein 
ontvangen door de stamgroepleiders. We deden dit, 
omdat het fijn is elkaar te ontmoeten in de eerste 
weken en om er weer aan te wennen dat de 
kinderen vanaf 8.20uur welkom zijn in de school en 
in hun groep. Op dat tijdstip gaat er nu dan ook een 
zoemer. Het is fijn de kinderen tussen 8.20uur en 
iets voor 8.30uur in de klas te kunnen ontvangen. In 
die tijd zal de aandacht van de leerkrachten ook in 
de eerste plaats voor de kinderen zijn. We kunnen 
dan samen echt om 8.30uur beginnen. Mocht u als 
ouders iets willen delen, dan kan dit ’s morgens 
vroeg als het een korte mededeling betreft. Als u 
wat meer tijd nodig heeft, kunt u altijd mailen en/of 
een afspraak maken voor na schooltijd.  

Reis in de ruimte Alle groepen van onze school 
hebben het geluk gehad een bezoek te mogen 
brengen aan het mobiele 
planetarium dat in het kader van 
het wenproject ‘Ik ben een ster’ 
een paar dagen was opgesteld in 
de speelzaal. Eenmaal in het 
planetarium waanden we ons 
niet langer op school, maar echt 
in de ruimte.  Rutger bestuurde 
de apparatuur, waardoor de 
sterren en planeten 
geprojecteerd werden op het doek boven ons hoofd. 
Hij vertelde veel en boeiend op een manier die 
aansloot bij de leeftijd van de kinderen. Hoezeer het 
thema leeft bij de kinderen bleek ook uit alle 
opmerkingen die ze maakten en mooie vragen die 
gesteld werden. 

Bericht van de ouderraad van IKC Donatushof 
U heeft vast al eens van ons gehoord: de ouderraad 
van IKC Donatushof. Vaak is het een verzoek om 
ouderhulp of andere 
praktische zaken, maar wie 
zijn wij nou eigenlijk en wat 
doet de ouderraad? Iedere 
stamgroep op de 
Donatushof heeft één (of 
twee) stamgroepouder(s). 

3 IKC raad 
24 Inloopochtend peutergroep 
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7 Groep 1 en 2 vrij 
10-14 sept Startgesprekken basisschool 
13 Kinderraad 
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28 Groep 1 en 2 vrij 
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Deze stamgroepouder is aanspreekpunt voor 
leerkrachten en ouders en vormt een schakel 
tussen ouders en school. De stamgroepouder 
vertegenwoordigt de stamgroep in de ouderraad. 
Dit houdt in dat wij circa zes keer per jaar 
vergaderen, meehelpen bij het organiseren van 
allerlei activiteiten en ouderhulp regelen bij 
activiteiten. Voor vragen, opmerkingen, tips etc. 
kunt u altijd terecht bij de stamgroepouder van de 
stamgroep van uw kind(eren). Voor een overzicht 
van alle stamgroepouders en bij welke groep ze 
horen kunt u kijken op de website van ons IKC. 
 
Bij de peuters Uit het themaboek "Wil je mijn 
vriendje zijn" kijkt Muis elke morgen in de startkring 
welke peuters er gekomen zijn. Hij kent ze al bijna 
allemaal. Een nieuw vriendje is PUK; hij doet mee 
aan alle activiteiten.  
In onze groep zijn al 5 nieuwe peuters gestart; ze 

genieten van alles wat er te beleven 
is. Natuurlijk moeten we ook weten 
waarom er steeds zoveel herrie te 
horen is. Er wordt aan de straat 
gewerkt en daar willen we alles over 
weten, dus …….. we gaan kijken.  

In peutergroep Het 
Olifantenbos is er, naast de 
mogelijkheid voor ouders/
verzorgers van nieuwe 
kinderen om spontaan of op 
afspraak een kijkje te 
kunnen nemen in 
peutergroep, ook 

maandelijks de gelegenheid om de groep “in 
bedrijf” te bezoeken. De pedagogisch medewerker is 
dan in de gelegenheid om vragen te beantwoorden 

en het doel van activiteiten 
toe te lichten. De 
inloopochtenden zijn voor 
nieuwe peuters van 2-4 jaar 
een mooi moment om eens 
rond te neuzen. De data van 
de inloopochtenden worden 
vermeld op de kalender van 

de nieuwsbrief. De eerste inloopochtend dit jaar is 
maandag 24 september van 8.45uur tot 11.00uur.  
 

Kunstwerk ter herinnering aan Jim Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd aan het kunstwerk dat 
door kunstenares Myrna Rasker gemaakt wordt ter 
herinnering aan Jim van Ast. Dit gebeurt in 
voortdurende samenspraak met de ouders van Jim. 
Voor de zomervakantie bent u door Mariken 
geïnformeerd over het prachtige bedrag dat er door 
ouders gedoneerd is voor het kunstwerk. Zo is het 
kunstwerk tot stand gekomen vanuit een 
gezamenlijke wens van alle betrokken ouders op 
school en is het nu ook gerealiseerd door  de 
gezamenlijke steun hiervoor. Deze gedachte biedt 
troost. We hopen en denken dat het plaatsen van 
het kunstwerk over enkele weken dit ook zal doen. 
Het zal sowieso de herinnering aan Jim levend 
houden.  Dat is voor alle betrokkenen van veel 
waarde. 
 
Stamgroepavond en startgesprekken We kijken met 
veel plezier terug op de stamgroepavond. In een 
mooie sfeer konden veel kinderen hun ouders 
vertellen en laten zien hoe ze begonnen zijn in hun 
nieuwe groep; trotse kinderen, ouders en 
stamgroepleiders! Na deze avond voor de groep, 
volgen in de komende week de startgesprekken. 
Voor het eerst zullen leerkrachten met ouders en 
hun kinderen samen in gesprek gaan. Een nieuwe 
ervaring voor ons allemaal. Wij kijken er naar uit! 
 
Haringmaatjes De komende weken zullen alle 
groepen de workshop Haringmaatjes doen. Dit 
gebeurt vanuit het aanbod van kunst- en 
cultuureducatie van de Open Academie in 
samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard. In 
de workshop Haringmaatjes, onder leiding van 
beroepskunstenaar Ingrid Wielema, maken de 
kinderen kennis met het leven en werk van Keith 
Haring (1958-1990). Zijn werk is heel herkenbaar. 
Haring maakt gebruik van strakke, dikke lijnen, 
felle kleuren en herhaling van motieven. Na een 
korte introductie en kunstbeschouwing maken 
de kinderen samen één grote tekening van 1 bij 6 
meter. De nadruk ligt op het samenwerken: samen 
kijken en samen maken. Dit past mooi bij zowel het 
wenproject als bij het thema van de 
Kinderboekenweek Vriendschap. Op Klasbord en de 
website zullen mooie resultaten gedeeld worden. 


