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Einde wenproject 
Kinderboekenweek  
Boekenmarkt 
Schoolkrantredactie van start 
BSO in de herfstvakantie 
Workshopavond 1 november 
Even voorstellen 

Einde wenproject In alle groepen is het wenproject 
afgesloten op een bijzondere manier. Voor de 

bovenbouw was er een 
fantastisch kamp op de 
Berendonck. Door het prachtige 
weer was o.a. het waterskiën en 
het vlotten bouwen een groot 
succes. De onderbouw ging voor 
een keertje gymmen en spelen 
in de Bongerd, de sporthal waar 
normaal de kinderen van de 
bovenbouw gymmen op 
dinsdagmorgen. Na afloop was 
er een lekker broodje knakworst 
en werd er ook nog fijn 

gespeeld op het buurtspeelplein van de locatie Dr. 

Hoijngstraat. De middenbouw ging 
een middagje naar de Ward; daar 
werden hutten gebouwd, kikkertjes 
gevangen, gespeeld bij de 
kabelbaan en ijsjes gegeten…  

We hebben bij al deze activiteiten 
gezien en ervaren hoe kinderen 
elkaar opzoeken, leren kennen en samen gaan 
spelen en werken in een sfeer waar we trots op zijn 
en die een mooie basis vormt voor de rest van het 
schooljaar. Daarnaast is het juist in deze weken ook 
van belang om samen gerichte aandacht te hebben 
voor het respectvol omgaan met elkaar; het 
pestprotocol is opnieuw in alle groepen onder de 
aandacht geweest. Dit jaar kwamen daar ook de 
afspraken bij die zijn omschreven in de Notitie 
‘Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag’. Naar 
aanleiding hiervan is in alle groepen verteld wat er 
wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag 
en wat de consequenties ervan zijn. U bent over de 
inhoud van dit document eerder geïnformeerd op 
een ouderavond en via de mail. Mocht u het, nu de 
afspraken daadwerkelijk van kracht zijn, nog eens 
willen lezen, dan kan dit op onze site onder het 
tabblad Documenten, ‘Omgaan met elkaar’. 

15-19    Herfstvakantie 
30   Inloopochtend peutergroep 
              8.45-11.00uur, Dr. Hoijngstraat 
 

2   GMR vergadering 
3   Studiedag Linge,  
             alle kinderen van het IKC vrij 
11   Kinderraad 
15-19    Herfstvakantie 
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Kinderboekenweek 2018  Volgende week start de 
Kinderboekenweek. Het thema van de 
Kinderboekenweek van 2018 is Vriendschap en het 
motto is Kom erbij! BFF, hartsvriendinnen, 
bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van 
echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de 
jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden 
maken leer je als kind. 

Bij de opening van de Kinderboekenweek op school 
wordt het boek ‘Iedereen is welkom’ voorgelezen. 
Zou het niet mooi zijn als je een huis zou kunnen 
bouwen waar iedereen welkom is - groot en klein, 

dik en dun, rijk en arm... 
Nou, als iedereen een 
handje helpt, krijgt een 
kleine muis dat vast wel 
voor elkaar! Het verhaal 
wordt uitgebeeld door 
kinderen. In de groepen 
zullen er lessen gegeven 
worden die aansluiten bij 
het thema. Een goed 

moment om u ook nog eens te attenderen op de 
aanwezigheid van de kasten met kinderzwerfboeken 
op beide locaties. Deze boeken zijn voorzien van 
een sticker. De kinderen mogen een boek dat ze 
mooi lijkt meenemen en lezen. Daarna mag je het 
ook weer op een plekje achterlaten, zodat een 
ander kind er weer plezier van kan hebben. 

Boekenmarkt IKC Donatushof Op woensdag 10 
oktober, tijdens de Kinderboekenweek, organiseert 
de Ouderraad een tweedehands boekenmarkt. In de 
speelzaal van de locatie Flierenhofstraat kunt u 

tussen 12.30 en 14.00 uur komen 
snuffelen tussen een groot aanbod 
aan kinderboeken, romans, 
thrillers, kookboeken etc. 
Kinderboeken kosten € 1,-, boeken 
voor volwassenen kosten € 2,-. De 
opbrengst wordt gebruikt voor 
nieuwe leesboeken voor de 
kinderen op school. Voor deze 

boekenmarkt kunt u boeken aanleveren, alle 
soorten boeken zijn welkom mits ze in goede staat 
en onbeschadigd zijn. Tussen woensdag 3 en 

dinsdag 9 oktober kunt u de boeken inleveren. Op 
de Flierenhofstraat kan dit in het halletje bij de 
hoofdingang, op de Dr. Hoijngstraat in de aula. Voor 
dinsdagavond 9 oktober (vanaf 19.30 uur) is de 
Ouderraad nog op zoek naar ouders die willen 
helpen bij opzetten van de boekenmarkt, opgeven 
hiervoor kan bij Mirjam Keijser, stamgroepouder van 
de Sering en Plataan, of via de mail 
stamgroepouder.sering@hotmail.com.   

Herfstvakantie op de BSO Als we in oktober een 
week herfstvakantie hebben, worden er ook op de 
Buitenschoolse Opvang weer leuke activiteiten 
georganiseerd. Iedere dag 
van die week staat er iets op 
het programma, zodat ook 
daar een herfstvakantie-
sfeertje is. De kinderen gaan 
struinen in de Ward, op pad 
naar Oriëntalis, bomen 
kleien, koekjes bakken èn de 
vogels van de Torteltuin eens lekker verwennen. Wilt 
u zien wat er op welke dag gepland staat, dan kunt u 
het volledige programma vinden op de website. 

Workshopavond 1 november Binnenkort ontvangt u 
een uitnodiging voor de workshopavond op 
donderdag 1 november. Op die avond kunt u op de 
Flierenhofstraat workshops over verschillende 
vakgebieden in de onder-, midden en bovenbouw 
bezoeken waardoor u zich een beter beeld kunt 
vormen van het onderwijs op onze school. Ook voor 
de ouders van peuters zal er een workshop zijn. Van 
19.30uur tot 21.00uur bent u van 
harte welkom.  

Even voorstellen Sinds een paar 
weken hebben we een nieuwe extra 
vakleerkracht gym op school. 
Maurice Beiler zal, naast Cindy 
Roelofs, nu ook wekelijks gymlessen 
verzorgen in de Bongerd. De 
kinderen hebben al enthousiast 
gereageerd op de nieuwe 
gymmeester. Welkom in ons team, 
Maurice! 
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