
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21   

24 25 26 27 28   

       

04 06 18 | schooljaar 2018-2019 

12 

Leerlingen Donatushof in Theaterkerk 
Schoolfotograaf 
Bericht van de BSO 
Oudergesprekken in juni 
Nieuws van de peutergroep 
Aankondiging zomerweek 
Zomerbibliotheek 

Leerlingen Donatushof in Theaterkerk Op maandag 
27 mei lieten de kinderen die de naschoolse 
activiteit van de muziekvereniging UDI volgden 
horen wat ze in korte tijd geleerd hebben. Op 

blaasinstrumenten en 
slagwerk hebben ze trots 
een paar liedjes gespeeld. 
Na een workshop in 
februari voor alle 
bovenbouwgroepen konden 
kinderen kiezen voor de 
naschoolse snuffelstage 
verzorgd door UDI. De 

kinderen die kozen voor dit vervolg kregen 
vervolgens 7 weken  muziekles op een instrument 
naar eigen keuze. Het resultaat daarvan was nu te 

horen in aanwezigheid van 
familie en vriendjes. 
Hierna volgde de 
uitvoering van het 
sprookje Peter en de Wolf 
door het UDI orkest. Het 
was een bijzondere avond 
waar op een heel mooie 
manier de waarde van samen 
musiceren te zien en te horen 
was. Een groot deel van de 
kinderen die de snuffelstage 
gevolgd hebben, hebben er 
inmiddels voor gekozen verder te 
gaan met hun lessen op klarinet, 
dwarsfluit, trompet of slagwerk. 
We gaan ze met plezier volgen! 

Schoolfotograaf We herinneren u eraan dat de 
schoolfotograaf deze weken nog een bezoek brengt 
aan ons IKC. Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni zal dat 
zijn op locatie Flierenhofstraat. Op donderdag 13 
juni is de locatie Dr. Hoijngstraat aan de beurt. 
Kinderen van de opvang en de peutergroep mogen 
dan, indien gewenst, ook op de foto met oudere 
broertjes en zusjes. 

13  Schoolfotograaf 
25 Inloopochtend 8.45 uur– 11.00 uur 
28       Modderen in de Torteltuin 
 
 
 

6 en 7     Schoolfotograaf Flierenhofstraat  
7 Groep 1 en 2 vrij 
10 Tweede Pinksterdag, kinderen vrij 
13 Schoolfotograaf Dr. Hoijngstraat 
17 Rapporten 
28 Groep 1 en 2 vrij 
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Bericht van de BSO Sinds kort heeft de BSO van IKC 
Donatushof een bakfiets. Dat is niet alleen heel 

leuk, maar vooral ook 
handig om kinderen op 
te halen van of te 
brengen naar de 
scholen. Er kunnen 6 
kinderen in de fiets. De 
kinderen van de BSO 
vinden het geweldig. 

Ook de kleintjes van het kinderdagverblijf genieten 
ervan; zij kunnen nu op een veilige manier even een 
leuk tochtje maken in de buitenlucht . 

Eind mei heeft de BSO 
een bezoek gebracht aan 
De Lingehof waar oudere 
mensen wonen en 
verzorgd worden. Negen 
kinderen hebben met de 
ouderen spelletjes 
gedaan. Zowel de 
kinderen als de ouderen 
hebben hier plezier aan 
beleefd. Het is ook 
leerzaam om op deze 
manier spelenderwijs 
kennis te kunnen maken 
met het leven van een 
andere generatie. We 
zullen vanaf nu dan ook 

maandelijks een gezamenlijke activiteit 
organiseren. Donderdag 27 juni is de eerstvolgende 
keer. 

Oudergesprekken Op 17 juni krijgen de kinderen 
hun rapport mee naar huis. In de twee weken die 
daarop volgen zullen de oudergesprekken 
plaatsvinden. De kinderen van de bovenbouw zijn 
allemaal aanwezig tijdens het gesprek. Voor groep 
2, 5 en 8 geldt dat de kinderen uitgenodigd worden 
voor een afsluitend gesprek, om samen met de 
leerkrachten terug te kijken op de periode in de 
onderbouw, middenbouw en de gehele 
basisschooltijd. Bij deze Nieuwsbrief vindt u een 

brief met meer informatie hoe de gesprekken in de 
verschillende groepen georganiseerd zijn.   

Nieuws van de peutergroep Wist u dat 
alle ouders van de peuters een GROTE 
PLUIM verdienen? Ze krijgen die  voor 
het klein en gezond trakteren bij 
verjaardagen. 

Ook gezond: alle kruiden die op dit 
moment groeien en bloeien in de torteltuin. Breng 
gerust een schaartje mee en knip er wat van af om ‘s 
avonds in  saus, soep of de salade te verwerken.  

Vrijdag 28 juni is de nationale modderdag; KDV Olli 
en PG Het Olifantenbos gaan dan lekker modderen 
in de Torteltuin. 
 

Aankondiging zomerweek In de laatste week van het 
schooljaar hebben we traditiegetrouw de 
zomerweek. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Thema dit jaar is ‘Op de planken’. Theater staat 
daarbij centraal . Het belooft een mooie week te 
worden. We hebben daarbij, net als andere jaren,  
een afwijkend rooster. De kinderen zijn op maandag 
t/m donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur op school. 
Op vrijdag begint om 12.15 uur de zomervakantie.  

Vakantiebieb De Koninklijke Bibliotheek faciliteert 
ook deze zomer de VakantieBieb. Hiermee krijgen 
kinderen eenvoudig de mogelijkheid om in de 
vakantie door te blijven lezen. Dat is niet alleen 
mooi, maar ook belangrijk. Blijven lezen in de 
vakantie helpt namelijk een terugval van het AVI-
niveau te voorkomen. De VakantieBieb-app is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 
downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. De 
VakantieBieb voor kinderen opent op 1 juni. Vanaf 1 
juli zijn ook de boeken voor volwassenen 
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 
31 augustus. 

 

 


