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Bijzondere week 
Tentoonstelling Romeinen 
Luizenkammen weekje later 
Tweede ronde naschoolse activiteiten 
Koningsspelen 
Nieuws vanuit de IKC raad 
Bericht van opvang en peutergroep 

Bijzondere week De start na de voorjaarsvakantie is 
in een paar opzichten anders dan anders. We 

starten, zoals u weet, met een nieuwe 
directeur. Margriet de Leeuw begint 
deze week haar werkzaamheden op ons 
IKC. In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
stelt ze zich aan u voor. Margriet werkt 
alle dagen van de week en zal 
afwisselend op beide locaties aanwezig 
zijn. We zijn heel blij met haar komst en 

heten haar van harte welkom! 

Ook staat deze week in het teken 
van de acties voor meer 
investeringen in het onderwijs om 
de kwaliteit ervan nu en in de 
toekomst te kunnen waarborgen. 
We zullen op een manier die past 

bij ons team onze zorg zichtbaar, hoorbaar en 

voelbaar maken en de week zal er door gekleurd 
worden. We hebben u eerder geïnformeerd op welke 
manieren u hierbij betrokken kunt zijn. Die 
uitnodiging staat nog steeds! 

Tentoonstelling Romeinen Op locatie 
Flierenhofstraat is een tentoonstelling ingericht met 
werk van de middenbouwgroepen over de 
Romeinen. Hoe leefden de Romeinen? Hoe zagen ze 
eruit? Veel aandacht voor het Romeinse leger en de 
gladiatoren natuurlijk die beide enorm tot de 
verbeelding spraken. U 
wordt geïnformeerd 
over de tempels en de 
goden, de vele 
uitvindingen waar we 
nu nog plezier van 
hebben, het vermaak in 
de tijd van de 
Romeinen, de grote macht van het leger waarmee 
een groot rijk veroverd werd… Wanneer u uw 
kinderen ophaalt, kunt u samen een kijkje nemen en 
de kinderen het woord laten doen! 

Luizenkammen weekje later Op de eerste vrijdag na 
de vakantie kunnen dit keer geen luizencontroles 
zijn in verband met de staking. Het luizenkammen 
zal daarom één weekje verschoven worden naar 
vrijdag 22 maart. Dit zal weer aan het begin van de 
dag zijn bij de inloop. Mocht u even kunnen helpen, 
dan is dat fijn!  

4-8     Voorjaarsvakantie       
23 Open dag  IKC  9.30 uur-  12.00 uur 
 

4-8  Voorjaarsvakantie 
15       Staking; de kinderen zijn vrij 
18 Ouderraad 
22 Groep 1 en 2 zijn vrij 
23 Open dag  IKC  9.30 uur– 12.00 uur 
28       Kinderraad 
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Tweede ronde naschoolse activiteiten Voor de 
vakantie hebt u via de mail het boekje ontvangen 

met daarin het aanbod van de naschoolse 
activiteiten voor de tweede periode van dit 
schooljaar. Een mooi aanbod met een 
snuffelstage muziek bij UDI, een atelierklas, 
circus, dammen en capoeira en voor het 
eerst ook een cursus vissen. U kunt vanaf 
vandaag inschrijven en de inschrijving sluit 
op 22 maart. 

Koningsspelen Vrijdag 12 april vinden de jaarlijkse 
Koningsspelen weer plaats. Deze dag gaan we met 
de hele school bewegen! De kinderen worden die 
dag dus ook in sportkleding op school verwacht. Er 
is dit jaar geen Koningsontbijt. De groepen 1 t/m 3 
van beide locaties starten die dag op locatie 
Flierenhofstraat. Vervolgens gaan de kinderen 
verschillende spelactiviteiten volgen. Zowel in de 
school als op het plein. De groepen 4 t/m 8 gaan 
diverse clinics volgen. De clinics zullen van 8.30 uur 
tot 12.00 uur in de Schaapskooi en in de Bongerd 
plaatsvinden.  Zij starten de dag in de Schaapskooi. 
Let op, de groepen 5 t/m 8 gaan na de lunch nog 
niet naar huis, want zij zijn om 14.30u uit. De 
groepen 1 t/m 4 zijn die dag gewoon om 12.15 uur 
uit. Meer informatie en een verzoek om uw hulp 
leest u in de bijlage.   

Nieuws vanuit de IKC raad Sinds dit schooljaar zijn 
de oudercommissie (opvang) en de MR (school) 
samengevoegd tot een IKC-raad. Omdat dit voor alle 
leden nieuw is, zullen we in maart een bijeenkomst 
bijwonen over het vormen van een IKC-raad. 
Mogelijk zullen we daarna nog een cursus gaan 
volgen. Bij onze laatste bijeenkomst op 12 februari 
hebben we kennisgemaakt met onze nieuwe 
directeur Margriet de Leeuw. Het was een heel fijn 
en open gesprek, waarbij we naast het kennismaken 
ook onze wensen hebben kunnen laten horen. 
Binnenkort zal er op beide locaties een brievenbus 
voor de IKC-raad zijn. Heb je vragen of 
opmerkingen? Dan kun je deze achterlaten in de 
brievenbus. Je kunt ons natuurlijk ook altijd 
persoonlijk aanspreken of mailen.  
 
Bericht van kinderopvang en de peutergroep Mooi 
nieuws vanuit de kinderopvang van IKC Donatushof! 
In kinderdagverblijf Olli, peutergroep Het 

Olifantenbos en VSO/BSO De Jungle zijn de laatste 
tijd veel nieuwe kinderen gekomen. Het 
Olifantenbos heeft op de maandag en de donderdag 
het aantal peuters uitgebreid naar 16. In Olli 

verwelkomen we veel baby's en dreumesen 
gedurende de week. Op de dinsdag is de kidslunch 
voor 2-4 jarigen gestart in Het Olifantenbos. Gezien 
de bovengenoemde toename van kinderen in alle 
groepen zijn wij op zoek naar collega’s. Mocht u 
interesse hebben of iemand kennen die dat 
misschien heeft: 
http://www.donatushof.nl/vacatures-pedagogisch-
medewerkers-de-linge/ 
Er is ook een start gemaakt met een nieuw thema in 
Olli en het Olifantenbos. Ons nieuwe thema wordt 
vervoer; voertuigen, 
verkeersregels, rijden, lopen, 
vliegen, op land, ter zee, in de 
lucht, hoog, laag, hard, zacht, 
snel, langzaam, vooruit, 
achteruit. En nog veel meer.   
We gaan spelend leren en 
lerend spelen. De eerste trein 
is al vertrokken, zoals jullie 
kunnen zien op de foto. 
Goede reis allemaal! 

Terugblik op de studiedag Op maandag 18 februari 
had het team een studiedag waar verschillende 
onderwerpen op de agenda stonden. Aan het begin 
van de dag bekeken we samen met de intern 
begeleider Martine Kersten de toetsresultaten van 
de school in januari. In bouwen werden vervolgens 
de krachtsignalen en de signalen die 
acties vereisen besproken. Verder 
zijn er nieuwe stappen gezet in het 
vormen van een visie met betrekking 
tot ons ict- onderwijs. Ook was er 
aandacht voor de afspraken zoals 
die omschreven staan in de notitie 
‘Omgaan met moeilijk verstaanbaar 
gedrag’ en dan met name voor de 
manier waarop we daar in de praktijk mee omgaan. 
Na het avondeten sloten ook medewerkers van de 
opvang aan. Met het bijna voltallige team volgden 
we nog een workshop creatief schrijven van Loesje. 
Door samen nog even met veel plezier aan de slag te 
gaan werd een zinvolle dag goed afgesloten. 


