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Vieringen ‘nieuwe stijl ‘ 
Kinderraad 2018-2019 
Vieze handen in Olifantenbos 
MR wordt IKC raad 
Donatusnieuws heeft nieuwe redactie 
Torteltuinhulp gevraagd 
Overig nieuws 

Vieringen ’nieuwe stijl’  De vieringen op ons 
Jenaplan IKC maken een vast onderdeel uit van ons 
onderwijs. Ze vormen één van de vier pijlers binnen 
het Jenaplanconcept en behoeven net zo goed als 
de dagelijkse vakken op school onderhoud om de 
kwaliteit te kunnen waarborgen en verbeteren. 
Afgelopen schooljaar is er dan ook een werkgroep 
gevormd met als doel de vieringen onder de 
aandacht te brengen bij het hele team en daarbij 

samen tot een kwaliteitsimpuls te 
komen. Dit heeft geleid tot de 
nodige veranderingen. Alle 
groepen hebben hun eerste 
vieringen inmiddels gehad, dus 
wellicht is u als publiek daarbij al 
het één en ander opgevallen. Zo is 
er in de groepen aandacht geweest 

voor de grondhouding bij een viering; wat 
verwachten we van de kinderen en wat is de rol van 
de leerkrachten daarbij? Er hangt een rode draad op 
het podium waar van iedere deelnemende 
stamgroep een item hangt dat past bij de bijdrage  
van de groep. Aan de rode draad hangt ook een 
muzieknoot. Het is de bedoeling dat in principe bij 
iedere viering een muzikant een stukje speelt. In de 
groepen is gerichte aandacht voor de 
presentatievaardigheden en voor reflectie na afloop 
van een viering. Bij die reflectie kan er een 
complimentenkaartje geschreven en bezorgd 
worden bij de groep voor wie het compliment 
bedoeld is. We hebben met plezier ervaren dat er 
veel publiek was bij de eerste vieringen dit 
schooljaar. Dat enthousiasmeert en stimuleert om 
op de ingeslagen weg verder te gaan. Het is de 
bedoeling daarbij ook meer locatie doorbrekend te 
gaan doen en waar mogelijk de peuters te 
betrekken. 

Kinderraad 2018-2019 Met een 
naambordje en een kopje thee erbij 
is er inmiddels al twee keer 
vergaderd door de nieuwe 
Kinderraad van dit schooljaar. De 
leden zijn afkomstig uit de groepen 5 
t/m 8 en zijn democratisch gekozen 
in hun stamgroep. Zij vertegenwoordigen nu de 

5  Koffieochtend Kinderdagverblijf/ Peutergroep 
6 Koffieochtend Kinderdagverblijf/ Peutergroep 
           ( Koffieochtend is van 11.00uur tot 11.30uur) 
8 Lezing Erik van Os en workshopavond 
21 Vergadering IKC raad 
29 Inloopochtend peutergroep 
           (8.45uur-11.00uur) 

5 en 27 Ouderraad vergadering 
9 en 23 Kinderen groep 1 en 2 vrij 
8         Lezing Erik van Os en workshopavond 
           (19.30-21.30uur, inloop vanaf 19.15uur) 
15 Kinderraad 
16 Studiemiddag, gr. 1 t/m 8 om 12.15uur vrij 
21        Vergadering IKC raad 
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kinderen van de hele school; een 
belangrijke taak! We wensen Lieveke, 
Anne-Lynn, Jill, Guus, Juul, Thomas, 
Veerle, Fabiënne, Dilan, Sem en Puck 
hierbij dan ook veel succes! 

 
Vieze handen in het Olifantenbos De peuters in 
peutergroep “het Olifantenbos” hebben de 
afgelopen weken ontdekt dat het leuk is om met je 
handen te verven, in zand te tekenen, wat je kunt 
met zand en daardoorheen behangerslijm … Je krijgt 
er vieze handen van! Voor de meeste peuters 
genieten, voor enkelen toch ook wel spannend. Het 
voelt ook zo vies. 
Toch zijn we nog meer “vieze werkjes” gaan doen. 
Papiermaché, met je handen lijm smeren op een 
ballon en daar papiersnippers opplakken en zelf 
brooddeeg maken en daarmee kleien.  
Een heel raar vieze-handen-werkje was het maken 
van een appeltaart. Eerst krijg je toch ook vieze 
handen; er moest namelijk veel gekneed worden! Na 
het bakken was het heerlijk smullen. Als laatste 

hebben we getekend in 
scheerschuim, dat werd een 
smeerboel.  
Na de herfstvakantie zijn we 
gestart met een nieuw thema: 
STRUINEN. Samen op 
ontdekkingstocht buiten. Als 
themaboek lezen we: “Wat nu, 
Olivier?”. 

 
MR wordt IKC raad  Francis Straatsma, lid van de KC 
raad en voorzitter van het onderdeel 
Oudercommissie, deelt het volgende bericht: In het 
licht van de ontwikkeling van het Jenaplan Integraal 
Kindcentrum  is het een logische stap dat de 
medezeggenschap van opvang en onderwijs ook de 
verbinding en samenwerking zoekt. Daarom zijn 
sinds de start van dit schooljaar de MR en de OC 
samengegaan in een zogeheten IKC raad. Dit 
betekent dat onderwerpen die zowel opvang als 
onderwijs aangaan gezamenlijk worden besproken. 
Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met 
ieders wettelijke verplichtingen en kaders. De MR en 
de OC kennen immers andere advies- en 
instemmingsrechten. Wij zijn heel blij met deze 

ontwikkeling omdat in de vorming van het IKC 
hiermee weer een stap gezet is. Bent u 
geïnteresseerd in onderwerpen die we bespreken in 
de IKC raad, stel dan gerust uw vraag  aan één van 
de leden van de raad.  

Torteltuinhulp gevraagd! In de Torteltuin groeit en 
bloeit nog steeds van alles. Dit komt ook door de 
prachtige nazomer natuurlijk.  Om de tuin te 
onderhouden, zodat er het hele jaar in gespeeld en 
gewerkt kan worden, zijn we op zoek naar hulp. 
Mocht u het leuk vinden en de tijd hebben, of 
iemand kennen voor wie dat geldt, om wat uurtjes in 
de tuin te willen werken, heel graag! U kunt dit 
aangeven bij Helen Bouwman (stamgroepleider 
Fluitenkruid en Hazelaar). 

Donatusnieuws heeft nieuwe redactie Ook de 
schoolkrant is dit jaar van start gegaan met 
een nieuwe redactie. Onder leiding van de 
ouders Mariëlle Milder en Kim de Hoog zijn 
Joep, Leon, Milan, Daan, Celine, 
Eefje, Liese en Levi (met een eigen 
foto, omdat hij het fotomomentje 
gemist had) druk met het leggen 
van de laatste hand aan het eerste 
nummer dat binnenkort verschijnt. 
U ontvangt de schoolkrant vanuit 
het oogpunt van duurzaamheid 
digitaal. Fijn als u er thuis samen 
met uw kind de aandacht voor 
neemt! De prachtige vormgeving en gevarieerde 
inhoud van de krant zijn het zeker waard. 

Lijsten met adresgegevens Wellicht hebt u dit 
schooljaar de gele lijsten met adresgegevens van de 
kinderen uit alle groepen gemist. We kunnen deze 
lijsten als school in verband met de nieuwe 
wetgeving rondom privacy niet langer uitdelen. Als 
ouders onderling lukt het vast ook om, wanneer dat 
nodig is, de gegevens uit te wisselen. 

Schooldamtoernooi Damvereniging VBI organiseert 
het schooldamkampioenschap van de Gemeente 
Lingewaard. Er is een toernooi in viertallen (7 en 14 
nov) en een persoonlijk schooldamkamioenschap (21 
nov). Mocht u hier informatie over willen, dan kunt u 
mailen: berendsg@planet.nl 


