
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Voor de zesde keer presenteren wij u met veel plezier het aanbod 
van naschoolse activiteiten. Dit aanbod is ook deze keer tot stand 
gekomen in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard Sport 
en Cultuurcoach.  
 
Wij hebben geprobeerd workshops te selecteren waarbij 
kennismaking, verdieping en verrijking, ontspanning en 
talentontwikkeling centraal staat. Opmerkingen van ouders en 
verzorgers n.a.v. eerdere naschoolse activiteiten hebben we 
meegenomen bij de selectie. 
 
De activiteiten beslaan een periode van vijftien weken. De start is in 
de week van 25 maart en loopt tot eind juni 2019. De workshops 
zijn verdeeld over verschillende dagen en geschikt voor 
uiteenlopende leeftijden. Deze informatie staat per workshop 
vermeld. 
 
Voor alle workshops in blok 2 geldt dat inschrijven mogelijk is vanaf 
11 maart; de inschrijving sluit op 22 maart. 
 
We hopen van harte dat de kinderen veel plezier beleven tijdens de 
workshops van hun keuze! 
 
Team IKC De Dontushof 
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WERKWIJZE 
 
De organisatie van de workshops staat hieronder beschreven. We 
hopen dat dit een prettige werkwijze is. Het wordt gewaardeerd als 
u contact met ons zoekt als u vragen en/of opmerkingen of tips 
heeft. 
 
Wanneer uw kind graag mee wil doen aan een workshop dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de workshophouder. Het 
contactadres staat bij de workshop. Via de workshophouder 
ontvangt u ongeveer een week voor de start van de workshop 
bericht. Daarin geeft de workshophouder aan of de workshop 
doorgaat (bij onvoldoende deelnemers kan de workshop niet 
doorgaan), waar de workshop gehouden wordt en hoe de betaling 
geregeld wordt. 
 

 Elke activiteit duurt ongeveer een uur (één keer per week op 
een vaste dag) en sluit aan op de schooltijden; 

 De financiële afwikkeling van de workshop loopt direct via 
de aanbieder; 

 De activiteiten/workshops vinden binnen of rondom 
Donatushof plaats; 

 T.a.v. vrije schooldagen (studiedagen enz.): automatisch 
vervallen dan de activiteiten/workshops. Het is aan de 
aanbieder of deze les al dan niet ingehaald gaat worden. U 
ontvangt hierover dan bericht; 

 Bij afwezigheid dient u uw kind tijdig af te melden bij de 
workshophouder; 

 Mocht bij calamiteiten een workshop niet doorgaan dan 
doet de workshophouder en/of de school hun uiterste best  

 
 
 

 u telefonisch te bereiken! Lukt het niet u te bereiken dan 
worden de kinderen gedurende de workshoptijd op school 
gehouden; 

 De coördinatie van het naschoolse aanbod is in handen van 
Laurien Zwarts. U kunt haar bereiken via l.zwarts@delinge.nl  
 

Maakt uw kind gebruik van BSO Donatushof?  
 Graag een bericht aan Laurien; dan hebben wij overzicht 

en zorgen we voor heen en weer lopen. 
 Laat aan de aanbieder van de cursus weten dat uw kind 

op de dag van de cursus gebruik maakt van BSO 
Donatushof. U ontvangt dan een aangepaste factuur. Er 
zal dan een bedrag van €2,- per keer betaald worden 
door Kinderopvang De Linge. 

 
STUDIEDAGEN EN VAKANTIES in dit tweede blok: 

 
Carnavalsvakantie: 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 
Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019 
De zomervakantie start op vrijdag 5 juli om 12.15u. 
 
Studie dagen: 
maandag 18 februari  
dinsdagmiddag 21 mei  – alle kinderen zijn om 12.15u 
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Maandag         

Start maandag 25 maart 

 

Circus  
 
Dag:   Maandag 
Tijdstip:  14.45 – 16.00 uur 
Leeftijd:  Kinderen uit groep 1 t/m 3 
Inhoud cursus:  Tijdens de circuslessen werken we met  
    verschillende circustechnieken zoals jongleren,  
    acrobatiek en ballopen. Daarnaast besteden we  
    ook aandacht aan verschillende spel- en  
    theatervormen.  
Waar:   IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 60,00 (15 lessen à € 4,00 per keer per kind) 
Aantal deelnemers: Maximaal 16 kinderen (minimaal 5 kinderen) 
Workshopleider: Mascha van den Barselaar  
    info@circusschoolarnhem.nl  
 
 

 

 

 

 

  

 Snuffelstage Muziek 

Dag:            Maandag 
Tijdstip:         14.30 – 15.30 uur 
Data:           25-03, 01-04, 08-04, 15-04 
          06-05, 13-05, 20-05 
Leeftijd:          Kinderen uit groep 5 t/m 8 
Inhoud cursus:         Niets is zo leuk als samen muziek maken! 
                                     Tijdens de cursus bieden we kinderen de gelegenheid  
                                     kennis te maken met verschillende instrumenten en  
                                     te laten ervaren hoe het is om in een orkest samen te  
                                     spelen. We sluiten de cursus af met een concert in de  
                                     Theaterkerk van Bemmel op 27 mei om 18.30 uur  
                                     onder leiding van dirigent Johan Jacobsen met het  
                                      Leerling Orkest. 
                                      Vervolgens speelt het UDI Orkest om 19.30 uur het  
                                      muzikale sprookje “Peter en de wolf” (onlangs nog te  
                                      zien op TV bij DWDD). 
Waar:           IKC Donatushof -locatie Flierenhofstraat  
Kosten:           €20,-  8 lessen à €2,50 per keer 
Aantal deelnemers:   Minimaal 6, maximum 15 kinderen 
Workshopleiders:      Carin Quint : carinquint@hotmail.nl 
            Margot van Raaij : margootjevanraaij@live.nl 
 
 

Inschrijven van 11 t/m 22 
maart bij de 

workshophouder 
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Atelierklas 

 
Dag:              Maandag                       
Tijdstip:                            14.40-16.00 
Leeftijd:                            Kinderen uit groep 4 t/m 8 
Inhoud cursus:                Heb jij na schooltijd nog een beetje concentratie  
                                           over en hou je erg van tekenen, schilderen en  
                                           knutselen? Krijg je nooit genoeg va  n dit soort  
                                           lessen op school en vind je ze altijd te kort? Dan is  
                                           Atelierklas net wat voor jou! Je krijgt elke week  
                                           een nieuwe opdracht met heel veel ruimte voor je  
                                           eigen ideeën. Ik zorg voor materiaal waarmee jij  
                                           je kan uitleven. Misschien ontdek je nieuwe 
                                           dingen en maak je ook nog mooie kunstwerken! 
Waar:                                IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:                             €40,-  (8 lessen x €5,-= €40) 
Aantal deelnemers:        Minimaal 6  
Workshopleider :            Katja Mensink   06-225 347 51 
                                           katjaberend@live.nl 

 
  

Inschrijven van 11 t/m 22 maart 
bij de workshophouder 
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Dinsdag         

 
Start maandag 12 maart 

 
Capoeira 

 
Dag:   Dinsdag 
Tijdstip:  14.45 – 15.45 uur  
Leeftijd:  Kinderen uit groep 3 t/m 8 
Inhoud cursus:  Kom kennismaken met capoeira, een Braziliaanse  
                                           vechtsport die gevecht, dans, muziek en      
                                           acrobatiek samenbrengt. Dit is leuk voor zowel  
                                           jongens als meiden! 
Waar:   IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 50,00 (10 lessen à € 5,00 per keer per kind ) 
Aantal deelnemers: Geen maximum kinderen (minimaal 15 kinderen)   
Workshopleider: Contra Mestre Macumba,  
    info@capoeirareversao.nl  

 

 
 

 
Kom ook dammen! 

 
Dag:    Dinsdag 
Tijdstip:  14.30 – 15.30 uur 
Leeftijd:   Kinderen uit groep 4 t/m 8 
Inhoud cursus:   De kinderen leren de eerste 15 minuten 

                              spelregels en spelenderwijs worden lichte  

                              vaardigheden bijgebracht op een   

                              magnetisch dambord van 100 x 100  

                              cm., daarna wordt er een competitie  

                              gespeeld met als uitgangspunt: winnaars  

                              tegen winnaars en verliezers tegen  

                              verliezers Bij de 4e, 7e en 10e les krijgen de  

                              kinderen een toets. De eerste 3 van de  

                              competitie krijgen een beker, de winnaar  

                              van de toets competitie verdient eveneens  

                              een beker! De lessen worden gegeven door  

                              een jeugdtrainer van damvereniging VBI uit  

                              Huissen Jos Lamers. 
Waar:    IKC Donatushof – locatie Flierenhofstraat 
Kosten:   € 25,00 (10 lessen à € 2,50 per keer per kind) 
Aantal deelnemers:  Maximaal 10 kinderen (minimaal 5 kinderen).  
                                           Afsluitende les met prijzen uitreiking voor de  
                                           winnaars van diverse competities, ouders zijn  
                                           welkom. 

Workshopleider: Jos Lamers jhl.lamers9@gmail.com   

Inschrijven van 11 t/m 22 
maart bij de 

workshophouder 
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Donderdag 

Start donderdag 28 maart 
 

 
Vissen 
 
Dag:                         Donderdag, 28 maart, 4/11/18 april; 25 april en  
                                 2 mei vissen aan het water                            
Tijdstip:                   15.45-16.15 
Leeftijd:                   Kinderen uit groep 7/8 (jongens en meisjes!) 
Inhoud cursus:       Heb jij altijd al willen vissen maar weet je niet zo goed     
                                  waar te beginnen? Doe mee aan de naschoolse  
                                  workshop vissen!. Hier leer je alles over vissen en de 
                                  onderwaterwereld. Je leert tuigjes maken, aas  
                                  voorbereiden en wanneer je welk aas gebruikt en nog  
                                  veel meer! De eerste lessen zijn op school en zijn  
                                  praktisch maar ook met een stukje theorie. De laatste  
                                  twee lessen gaan we vissen aan het water in het  
                                  Groene Hart van Bemmel. Om hieraan mee te   
                                  doen hoeft je geen lid te zijn van de vereniging.  
                                  Vind je het zo leuk dat je na deze lessen meer wil? Dat  
                                  kan want in april/mei starten ook de  
                                  verenigingswedstrijden op de woensdag avond. Om  
                                  daar aan mee te doen moet je wel lid worden 
                                   van de vereniging HVS de Karper. 
Waar:                        Donatushof- locatie Flierenhofstraat 
Kosten:                     €3 per les (6 lessen a €3= 18,-) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk:                   De laatste 2 lessen wordt er gevist bij het Groene  
                                      Hart in Bemmel aan het water. Verzamelen op het  
                                      Kinkelplein, meer informatie volgt via de mail tegen  
                                      die tijd. 
Aantal deelnemers:   Maximaal 15  
Workshopleider :        Henk Rikken, inschrijven verloop via sport en        
                                       cultuurcoach  Rosanne de Groot  
                                       r.degroot@swlingewaard.nl  

 
 
 
 

Inschrijven van 11 t/m 22 
maart bij de 

workshophouder 
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Het IKC Activiteiten- en Workshopaanbod wordt 
mede mogelijk gemaakt door: 

 

 
 

Locatie Flierenhofstraat  Locatie Dr. Hoijngstraat 
6881 BZ Bemmel 6681 XL Bemmel 
T: 0481 - 461827  T: 0481 - 464694 
 
E: donatushof@delinge.nl  
W: www.donatushof.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stichting Welzijn Lingewaard     Open Academie 
Cuperstraat 9       Van Ambestraat 1 
6681 AR Bemmel                            6681 AK Bemmel 
T: 088 – 255 2550                           T: 0481-465705 
E: info@swlingewaard.nl              E: info@openacademie.nl  
W: www.swlingewaard.nl      W: www.openacademie.nl  
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