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Muziek in de bovenbouw In de bovenbouwgroepen 
valt deze maanden veel te leren over en te genieten 
van muziek! Muziekdocent Bauke Wijnja komt acht 
weken lang in iedere groep muziekles geven.  Alle 
onderdelen van muziek komen voorbij - zingen, 

ritmes oefenen, zelf teksten 
schrijven en verschillende 
soorten instrumenten. 
Bauke sluit met zijn lessen 
inhoudelijk op beide 
locaties ook aan bij de 
thema’s die er in de 
groepen zijn nu. Op locatie 
Dr. Hoijngstraat wordt bij 
het thema Afrika ook een 
Afrikaans lied aangeleerd. 

Het thema Middeleeuwen op de Flierenhofstraat 
bood de gelegenheid om het eeuwenoude folk 

nummer Scarborough Fair te zingen. Niemand weet 
wie het lied geschreven heeft, maar de overlevering 
gaat terug naar de Middeleeuwen. Ook de oudst 
bekende zin uit het Oudnederlands ‘Hebban olla 
vogala’ (ca. 1100) is in de lessen gebruikt. Op 11 
februari krijgt de bovenbouw nog op een andere 
manier een mooie muzikale middag aangeboden. 
Muziekvereniging UDI uit Bemmel verzorgt die dag 
een workshop voor de leerlingen. Ze worden 
getrakteerd op het muziekstuk Peter en de Wolf en 
maken in kleine groepen kennis met een aantal 
instrumenten. De naschoolse activiteit die hierop 
aansluit, biedt de kinderen de gelegenheid om de 
verschillende instrumenten daadwerkelijk te leren 
kennen en te ervaren hoe het is om in een orkest 
samen te spelen. In het boekje met het aanbod van 
de naschoolse activiteiten voor de tweede helft van 
het schooljaar kunt u hier meer over lezen. U 
ontvangt dit boekje binnenkort weer digitaal.  

Gezonde school Het vignet Gezonde 
School is een kwaliteitskeurmerk voor 
scholen die werken aan het verbeteren 
van de gezondheid van hun leerlingen. 
Na het behalen van het certificaat mag 
de school zich gedurende drie jaar een 
Gezonde School noemen. De locatie 
Flierenhofstraat was al in het bezit van 
het certificaat. Het mooie nieuws is dat 
de locatie Dr. Hoijngstraat zich nu ook 
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Gezonde school mag noemen. Het certificaat is 
onlangs aan beide locaties voor een nieuwe periode 
van drie jaar toegekend. Het is ons toegekend op 
het onderdeel Welbevinden. Om te kunnen leren, 
talenten te ontwikkelen en op te groeien tot 
gezonde volwassenen is het van belang dat 
leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk 
is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, 
fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid 
te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen 
met school en over betere sociale en emotionele 
vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd 
om te leren en halen vaak betere resultaten op 
school. Het wenproject, de mediation trainingen en 
de notitie Omgaan met moeilijk verstaanbaar 
gedrag zijn enkele voorbeelden van gerichte 
activiteiten op onze school die bijdragen aan dit 
gezonde klimaat. 

Carnaval op IKC Donatushof  Nog even en dan 
vieren we weer carnaval samen. De opzet van het 
feest op school dit jaar is een beetje veranderd. Er 

is, net als andere jaren, een 
liedjesfestival, maar de 
finale hiervan op vrijdag 1 
maart zal niet met de hele 
school samen, maar per 
bouw gevierd worden. 
Kinderen treden dan op; 
meestal playbacken ze 
bekende, vrolijke liedjes en 
wordt er enthousiast bij 
gedanst.  De 
onderbouwgroepen vieren 
carnaval op de Dr. 

Hoijngstraat. De peuters van het Olifantenbos 
sluiten daar een poosje bij aan. De midden– en 
bovenbouwgroepen vieren op de Flierenhofstraat. 
Er zijn nu alleen  voorrondes  in de stamgroepen en 
iedere stamgroepwinnaar is deelnemer in de finale. 
Ook dit jaar zullen de Piejassen bij de viering van de 
midden– en bovenbouw weer een bezoekje brengen 
aan onze school. Wij sluiten dan ook aan bij het 
thema van de Piejassen: #hoedan?! De ouders van 
kinderen die meedoen bij de finale zijn van harte 
welkom bij de viering. Op deze vrijdag worden de 
reguliere tijden aangehouden: de groepen 1 t/m 4 

zijn om 12.15 uur uit en de groepen 5 t/m 8 om 14.30 
uur.  We vragen u om serpentines, spuitbussen en 
confetti thuis te laten (het kost ons veel extra 
schoonmaaktijd). Losse attributen graag voorzien 
van naam.  We kijken uit naar een vrolijk feest! Alaaf! 

Nieuwe leesboeken Aan het begin van dit schooljaar 
heeft de ouderraad een boekenmarkt georganiseerd. 
Van de opbrengst van die markt is onlangs een 
mooie verzameling leesboeken 
voor de kinderen aangeschaft. 
We hebben ons bij het kiezen 
van de boeken gericht op 
recent verschenen boeken die 
veel kinderen aanspreken, ook 
de kinderen die minder 
makkelijk zelf tot lezen komen. 
De boeken zijn verdeeld over de 
verschillende bouwen en zullen 
daar rouleren. De kinderen zijn 
inmiddels al enthousiast aan het lezen in de boeken. 
Dank aan de ouderraad voor het initiatief! 

Nieuws vanuit het team In het team heten we twee 
nieuwe mensen welkom. Nu Marieke Roelofs niet 
langer werkzaam is op de BSO, is Danielle 
Cloosterman tijdelijk aangesteld. Zij is al een paar 
weken zowel op de opvang als op de BSO te zien, 
dus een aantal ouders zal al kennis met haar 
gemaakt hebben. Ankie Boeve zal tot de 
zomervakantie Helga Kersten in de 
middenbouwgroep de Rozenbottel vervangen. Zij 
heeft al veel ervaring in het basisonderwijs en met 
name ook in de middenbouw. Zij is inmiddels 
begonnen in de groep en heeft een goede start 
gemaakt.  

Een nieuwe piano Sinds vorige week 
hebben we een ‘nieuwe’ piano op 
de Flierenhofstraat. De familie 
Holleman had bedacht dat bij het 
verhuizen naar een kleinere woning 
onze school een mooie plek was 
voor de piano. De piano staat 
inmiddels op zijn nieuwe plekje en 
de eerste liedjes zijn erop gespeeld. 
Fijn!  


