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Laatste schoolweken De laatste weken van het 
schooljaar zijn altijd in meerdere opzichten 

bijzonder. Nadat de toetsen zijn afgerond 
en de rapporten uitgedeeld volgen de 
gesprekken. Het is fijn om samen terug te 
kunnen kijken op bijzondere momenten, 
overwinningen, een mooie groei of 
dingen die nog moeite kosten, maar die 
we in het volgende schooljaar weer op 
kunnen pakken.  Voor de kinderen van 
groep 2, 5 en 8 is het ook een spannende 
periode. Ze zijn heel bewust bezig met de 
overgang naar de volgende bouw of, in 
het geval van de kinderen van groep 8, 
naar een nieuwe school. Dat is mooi om 
te zien en daar is vanzelfsprekend 

aandacht voor. In de tussentijd wordt er nog 
gewoon gewerkt, maar is er ook ruimte voor andere 

activiteiten; de peuters konden lekker kliederen 
tijdens de modderdag, de kleuters van 
de Klimop ontdekten van alles in de 
natuur op het Kabouterpad in de Ward, 
de kinderen van groep 5 oogstten in de 
schooltuinen en de kinderen van groep 
8 zijn natuurlijk volop aan het oefenen 
voor de eindejaar 
voorstellingen. Dat is nog 
topgeheim allemaal….. Toch 
zien we op de Flierenhofstraat 
dat kostuums en decorstukken 
de school in bezit nemen en 
hebben we een plaatje van de 
meiden van de Populier die op 
de afgelopen viering vast één liedje hebben laten 
horen. En…. dat belooft allemaal veel! 

Buurtschoolplein Flierenhofstraat De gemeente 
Lingewaard gaat in het najaar de riolering van de 
Flierenhofstraat vervangen en de straat 
wordt anders ingericht. Dit heeft gevolgen voor de 
ontwikkelingen op het schoolplein. Het hemelwater 
van de school wordt afgekoppeld en dat betekent 
graafwerkzaamheden op het plein. Om twee keer 
overlast op het schoolplein te voorkomen sluiten wij 
aan bij de gemeente. De gemeente heeft de 
herinrichting van de Flierenhofstraat in het najaar 
2019 op de planning staan, daarna is het schoolplein 
aan de beurt om te worden omgetoverd tot een 
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groen en uitdagend buurtspeelplein. Nog even 
geduld dus... Momenteel is het goede doel van de 
flessenactie bij de Albert Heijn Bemmel het groene 
schoolplein aan de Flierenhofstraat. Wij hopen op 
een mooi bedrag. Doneren kan tot 11 juli, alvast 
hartelijk dank! 

Bericht van de redactie van het Donatusnieuws 
Mariëlle Milder heeft aangekondigd na een aantal 
jaar te stoppen met de ondersteuning van de 
redactie van Donatusnieuws. Zij heeft aan de wieg 
gestaan bij het opstarten van Donatusnieuws. Wij 
willen haar via deze weg bedanken voor de inzet bij 
het tot stand komen van de mooie kranten, maar 
ook voor het begeleiden van de kinderen en het 

mede aansturen van de redactie. 
Mariëlle bedankt!Nu zijn wij op 
zoek naar ouders die plaats 
willen nemen in de redactie van 
Donatusnieuws. De redactie 
bestaat uit ouders die de 
kinderen uit de redactie 
begeleiden een krant te maken. 
De krant verschijnt 4 keer per 
jaar. Voor de functie die nu 
vacant is zoeken wij ouders. die 
bij vergaderingen met kinderen 
aanwezig kunnen zijn. Er zijn 6 

vergaderingen per jaar. (ongeveer een half uur per 
vergadering) De dag is zelf te bepalen, dinsdag kan 
niet, i.v.m. gym. Verder onderhouden zij mailcontact 
met ouders van de kinderredactie. Totale 
tijdsinvestering is ongeveer 10-15 uur op jaarbasis. 
Hierbij is het zo dat vele handen het werk licht 
maken; de tijdsinvestering kan bij meerdere 
aanmelders omlaag. Daarnaast zijn we ook nog op 
zoek naar ouders die incidenteel kinderen kunnen 
helpen uit de redactie om bijvoorbeeld een 
interview af te nemen. Mocht u interesse hebben, 
dan kunt u mailen naar h.visser@delinge.nl Dank en 
groet van de redactie van Donatusnieuws. 

Verandering aanname beleid Door de IKC-raad, 
ouder- en personeelsgeleding, is toestemming 
gegeven om vanaf komend schooljaar een 
beleidswijziging in aannamebeleid door te voeren. 
Vanaf dat moment worden nieuwe kinderen door de 

school geplaatst. Ouders mogen natuurlijk hun 
voorkeur opgeven, maar de school neemt de 
uiteindelijke beslissing. Er wordt zorgvuldig bekeken 
en een aantal aspecten worden daarin 
meegenomen: onderwijsbehoefte kind, 
samenstelling van de groepen, leerlingenaantallen, 
leerkrachten, etc. We zetten hiermee een volgende 
stap in de IKC vorming en het toegroeien naar meer 
evenwichtige groepen op beide locaties.  

Vorming Centrale Lingeraad Door de IKC-
ontwikkeling en daarmee die van de IKC-raden is het 
een logische stap de medezeggenschap 
bovenschools ook breder te organiseren. De 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), 
centrale oudercommisiekinderopvang(COC) en een 
vertegenwoordiging vanuit de nog op te richten 
ondernemingsraad personeel kinderopvang (ORK) 
gaan met ingang van schooljaar 2019/2020 samen 
verder als de Centrale Lingeraad (CLR). Ieder 
onderdeel behoudt zijn eigen kenmerken, zoals de 
GMR zich schikt naar de Wet Medezeggenschap op 
Scholen. In de bijlage van vindt u een brief waarin u 
hierover verder wordt geïnformeerd. 

Deelnemers gezocht Het Donders Instituut 
(onderdeel van de Radboud Universiteit) is op zoek 
naar enthousiaste kinderen van 8 t/m 10 jaar oud 
die het leuk en interessant vinden om mee te doen 
met wetenschappelijk onderzoek. Hier willen we 
onderzoeken wat eten met je hersenen doet en met 
hoe je de weg vindt. Om dit te onderzoeken vragen 
we je ouders een vragenlijst in te vullen over jouw 
eetgewoontes en gebruiken we een leuk 
computerspel waarin je opdrachten uitvoert in een 
virtuele stad. Dit zul je vijf dagen achter elkaar, een 
half uur thuis spelen. Voor en na de training kijken 
we naar je hersenen terwijl je het spel in een MRI-
scanner speelt, een apparaat waarmee we plaatjes 
kunnen maken van je hersenen. Zo kunnen we kijken 
of er wat veranderd is in je hersenen door het 
spelen van het spel! Lijkt het je leuk om mee te doen 
of heb je vragen over het onderzoek? Neem dan 
contact op met ons door te mailen naar 
‘spacelearning@donders.ru.nl’ voor meer 
informatie. 


