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Herfstbomen in de midden– en bovenbouw 
Sinterklaas op Donatushof 
Training nieuwe mediators 
Terugblik op de workshopavond 
Vervanging bij ziekte leerkrachten 
Studiemiddag 14 november 
Kerstwensboom Bemmel 

Herfstbomen in midden– en bovenbouw. Een 
prachtige herfst bood zowel aan de midden– als de 
bovenbouwgroepen veel mogelijkheden om inhoud 
te geven aan het project over dit seizoen. De meeste 

aandacht ging daarbij dit jaar uit naar 
de bomen. Waarom zijn bomen en 
bossen zo belangrijk voor mensen? 
Wat gebeurt er met de bomen in de 
herfst? Ook leerden we weer beter 
bomen herkennen aan hun bladeren, 
vruchten en zaden. Dat begon bij de 
bomen op ons eigen schoolplein en in 
de vijvertuin. Veel groepen hebben in 

deze weken ook met de hulp van ouders kunnen 
struinen in de Ward. Daar werden bijzondere 
vondsten gedaan waar de begeleiders van de 
Stichting Lingewaard Natuurlijk ons over konden 

vertellen. Tijdens vieringen hebben we mooie 
presentaties kunnen zien van wat de kinderen in het 
project geleerd hebben.  

Sinterklaas op Donatushof Sinterklaas is weer in ons 
land. Dat brengt naast een beetje spanning vooral 
veel plezier met zich mee. Ook in de groepen is hij 
vanaf dit moment dagelijks aanwezig in gesprekken, 
spel, werk en liedjes. De onder– 
en middenbouwgroepen volgen 
daarbij de lijn van het verhaal 
dat iedere dag te volgen is in 
het Sinterklaasjournaal om 
18.00 uur. Dit jaar lijken veel 
mooie plaatjes daarbij een 
belangrijke rol te spelen. Ook 
wij hebben al kaartjes gekregen, 
verdeeld en geruild, maar waar ze precies vandaan 
komen is nog een raadsel… Op 4 december zal er 
traditiegetrouw door de vakleerkrachten gym een 
Pietengym gegeven worden. Ze worden daarbij 
geholpen door de hulppieten uit groep 8. De 
kinderen krijgen na het mikken, klimmen, gooien, 
vangen enz. allemaal een Pietendiploma. Op 5 
december hopen we dan Sinterklaas zelf echt op 
school te mogen ontvangen. De Sint bezoekt de 
onderbouwgroepen. Ouders uit deze groepen 
worden door de stamgroepleiders geïnformeerd 
over het tijdstip. De middenbouw verzorgt een 

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 
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viering op de Dr. Hoijngstraat. Sint zegt kort even 
gedag in de bovenbouw. De kinderen daar vieren 
verder hun eigen feestje met surprises en 
gedichten… 

Training nieuwe mediators Dit is het derde jaar dat 
er op onze school mediators worden opgeleid. 
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling 

waarbij de kinderen samen in 
gesprek gaan en tot een 
oplossing komen. Door ze zelf 
eigenaar te maken van het 
proces is de kans van slagen 
groot. Als er tussen kinderen 
ruzie is, en ze komen er zelf 

onvoldoende uit, kunnen ze kiezen of ze door een 
stamgroepleider geholpen willen worden, of door 
een mediator. Deze mediators worden door de 
stamgroep gekozen, na een speciale lessencyclus. 
Vervolgens worden de kinderen opgeleid door twee 
extern deskundigen, Rien Fidder en Gert-Jan  
Brandenburg. Bij de eerste mediatorgesprekken 
worden nieuwe mediators gekoppeld aan een 
ervaren mediator uit groep 7 of 8. Op die manier 
kunnen ze ervaring opdoen, in het bijzijn van een 
ouder kind dat een dergelijk gesprek al vaker geleid 
heeft. Vanmiddag ontvingen de nieuwe mediators 
een diploma. Van harte gefeliciteerd en veel succes 
met jullie bijzondere taak! 

Terugblik op workshopavond We kijken met een 
goed gevoel terug op de workshopavond van 8 
november. In de eerste plaats genoten ouders en 
teamleden van de lezing van Erik van Os, schrijver 
van verhalen, prentenboeken, versjes en liedjes. 

Zijn lezing werd een kleine 
voorstelling met veel humor. 
Daaropvolgend werden 
workshops naar keuze bezocht 
door ouders. Omdat de groepen 
niet groot waren, was er ruimte 
voor gesprek. Mocht u Erik van 
Os gemist hebben, dan kunt u 
zijn werk lezen met uw kinderen. 

En mocht u niet geweest zijn en toch vragen hebben 
over de inhoud van ons onderwijs, dan bent u altijd 
welkom natuurlijk. 

Vervanging bij ziekte leerkrachten In de afgelopen 
weken hebben we helaas te maken gehad met uitval 
van stamgroepleiders door ziekte in verschillende 
groepen. Dan wordt er altijd een beroep gedaan op 
de invalpool. Omdat ook de invalpool niet 
onuitputtelijk is, vraagt dat soms het nodige van 
iedereen om de voortgang van het onderwijs  zo 
goed mogelijk te bewaken. Hoe doen we dat? Als een 
teamlid zich ziek meldt, wordt direct vervanging voor 
de groep aangevraagd. Als er geen vervanging is, 
dan wordt er gekeken of het intern op te lossen is; 
duo’s of andere collega’s die niet werken op die dag 
kunnen de groep een dag draaien als dit mogelijk is. 
Wanneer dit niet lukt, worden de midden– en de 
bovenbouwgroepen verdeeld. De onderbouw-
groepen verdelen we niet. In het uiterste geval 
moeten de kinderen thuisblijven. Het spreekt voor 
zich dat we er alles aan doen om dit te voorkomen. 

Studiemiddag 14 november Afgelopen vrijdag waren 
alle kinderen vrij in de middag. Het team heeft de 
middag gebruikt voor een prettige en zinvolle 
studiebijeenkomst. Op de agenda stonden de 
evaluatie van de startgesprekken en in verschillende 
bouwen werd gesproken over de wensen met 
betrekking tot het vervolg hierop. Ook is gesproken 
over de ervaringen met de afspraken die gemaakt 
zijn in de notitie ‘Omgaan met moeilijk verstaanbaar 
gedrag’ ten aanzien van het grensoverschrijdend 
gedrag. Hoe wordt dit in de praktijk ervaren en hoe 
kunnen we elkaar hierbij ondersteunen? Tot slot is 
er een vervolg gegeven aan de inzet van 
chromebooks binnen ons onderwijs en het stap voor 
stap ontwikkelen van visie t.a.v. ICT. De bovenbouw 
gaat verder met de pilot die loopt. In de midden– en 
onderbouw zal er naar aanleiding van plannen die 
gemaakt zijn een vervolgstap gezet worden.  

Kerstwensboom Bemmel Ook dit jaar is er tijdens de 
kerstmarkt weer de wensboom voor kinderen van de 
basisscholen. Alle kinderen van de school krijgen 
begin december een wenskaart waarop ze een wens 
kenbaar kunnen maken. Denk aan bescheiden 
wensen met aandacht voor de ander. De wenskaart 
kan tijdens de markt op 9 december tussen 11.00uur 
en 17.00uur bij de grote wensboom op de markt in 
Bemmel worden ingeleverd.  


