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Weer van start Nu de meivakantie erop zit zijn we 
begonnen aan de laatste periode van dit schooljaar. 
Het is nog een blok van negen weken waarin van 
alles op het programma staat. De rapporten worden 

geschreven, de formatie voor komend 
schooljaar wordt definitief en de 
leerlingverdeling op locatie 
Flierenhofstraat wordt gemaakt. Er is 
nog een toetsperiode waarmee we de 
groei van de kinderen weer goed in 
beeld krijgen en aan de hand waarvan 

we ons onderwijs direct bij de start van het nieuwe 
schooljaar weer vorm kunnen geven. Voor de laatste 
maanden staan in alle bouwen nog mooie projecten 
gepland. In de bovenbouw op locatie 
Flierenhofstraat start het geschiedenisproject over 

ontdekkingsreizigers, de VOC en de Gouden Eeuw. 
Dat ontdekken en veranderen iets van alle tijden is 
en het verleden van invloed is op het 
heden komt hierbij in veel activiteiten 
terug. In de middenbouw zijn we ook in de 
Gouden Eeuw, maar daar is alle aandacht 
gevestigd op Rembrandt. 2019 is het jaar 
van Rembrandt. Zelfs 350 jaar na zijn dood 
is hij nog steeds één van de beroemdste 
kunstenaars van de wereld. Dit biedt een 
mooie gelegenheid om de kinderen mee te nemen in 
de wijze waarop Rembrandt meesterlijk verhalen 
kon vertellen met zijn kunst en ze te leren wat 
Rembrandt nu zo bijzonder maakte. De onderbouw 
zal de komende weken ook een gezamenlijk project 
hebben. Zintuigen staan daarbij centraal. Welke 
zintuigen hebben we en hoe werken die? Een thema 
dat veel mogelijkheden biedt om ontdekkend te 
leren. Op locatie Dr. Hoijngstraat gaat de bovenbouw 
in de lente de waterbeestjes bestuderen. In de 
middenbouw zal de aandacht gericht zijn op alle 
vormen van vervoer van vroeger en van nu. Hoe dat 
er allemaal uit gaat zien? U krijgt er vast een indruk 
van door Klasbord te volgen. Even de groep inlopen 
kan natuurlijk ook! 

22 april—3 mei  meivakantie peutergroep 
27 Inloopochtend 
30 Hemelvaart opvang en peutergroep vrij 
31 Hemelvaart peutergroep vrij 
 
 

22 april— 3 mei   meivakantie 
21 Studiemiddag groep 1 t/m 8 12.15 uur vrij 
28 Ouderraad 
30-31  Hemelvaart vrij 
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Schoolfotograaf Aan het einde van dit schooljaar 
komt ook de fotograaf nog een bezoekje brengen 
voor de jaarlijkse schoolfoto’s. De fotograaf is op 
donderdag  6 juni en vrijdag  7 juni op locatie 
Flierenhof en op donderdag 13 juni op locatie Dr. 
Hoijngstraat.  

Tuin van de vrijheid Ieder jaar werken de Bemmelse 
basisscholen samen in het project Tuin van de 

Vrijheid. Stichting De Tuin van de 
Vrijheid heeft als doel alle 
basisscholen van de gemeente 
Lingewaard te betrekken bij de 
Dodenherdenking op 4 mei. Door 
allerlei activiteiten wordt er 

stilgestaan bij de vrijheid 
waarin de kinderen mogen 
leven. De bovenbouw-kinderen 
krijgen lessen over Bemmel in 
de oorlog, in aanloop naar de 
herdenking. Ieder jaar wordt 
daarbij gekozen voor een 
thema. Dit jaar was dat thema 

‘kiezen in vrijheid’.  Eén van de 
verwerkingsopdrachten 
hierbij was het schrijven 
van teksten op linten. De 
linten zijn bevestigd aan 
bamboestokken en 
tijdens de herdenking in 
het plantsoen bij het 
herdenkingsmonument 
geplaatst. Van alle 
scholen zijn een aantal 
kinderen ook direct 
betrokken bij de 
herdenking. Voor de 
Donatushof waren dat dit 
jaar Youri uit de Plataan, Juul uit de Esdoorn en 
Maaike uit de Populier. Een bijzondere eer en 
ervaring.  

Vakantierooster 2019-2020  Er is door sommige 
ouders al geïnformeerd naar het vakantierooster 
van komend schooljaar. Het rooster is inmiddels 
bekend en staat vanaf deze week op de website van 
IKC Donatushof. De studiedagen en de vrije 
vrijdagen voor de onderbouw worden hier, zo gauw 
de jaarplanning af is, aan toegevoegd.  

Leerlingverdeling Flierenhofstraat Graag delen we 
nog een keer de procedure die we hanteren bij de 
leerlingverdeling op de locatie Flierenhofstraat. Het 
gaat daarbij om het plaatsen van de onlangs 
ingeschreven kinderen, hoe verdelen we de groep 2-
kinderen naar de middenbouw, en de groep 5-
kinderen naar de bovenbouw. Die verdeling is een 
heel zorgvuldig proces waarbij verschillende 
aspecten een rol spelen; de leeftijdsopbouw, 
verdeling jongens-meisjes, verdeling van de 
kinderen die extra zorg en begeleiding vragen, en 
ook de overweging in welke groep het kind het best 
tot zijn recht komt.  

Financiën ouderraad In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief is een samenvatting van de financiën 
van de OR-raad opgenomen. Hierin wordt uitgelegd 
waar de ouderbijdrage de afgelopen jaren aan is 
besteed. Hopelijk krijgt u hiermee meer inzicht in 
wat er betaald wordt van de ouderbijdrage en 
waarom het zo belangrijk is om een bijdrage aan de 
ouderraad te leveren. Hier hebben alle kinderen 
plezier van. Na 5 jaar willen Marco en Clara het 
penningmeesterschap graag overdragen. Wij danken 
Marco en Clara enorm voor hun bijdrage. Door hun 
hulp zien de financiën er weer rooskleurig uit. 
Bedankt voor alle inzet van de afgelopen jaren! 
Daarmee zijn we ook op zoek naar een nieuwe 
penningmeester die de ouderraad kan 
ondersteunen. Vind u het leuk om wat meer 
betrokken te zijn bij school en een bijdrage te 
kunnen leveren aan de financiën van de Ouderraad? 
Mocht u interesse hebben, dan horen we dat graag: 
Vanessa Derksen-Zaat (Voorzitter OR) of Margriet de 
Leeuw (directrice Donatushof).  


