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Sinterklaas op IKC Donatushof Sinterklaas is weer in 
het land. Dat brengt veel plezier en natuurlijk ook 
wat spanning met zich mee. Ook dit jaar volgen we 
weer met veel plezier het Sinterklaasjournaal; de 
avonturen van het nieuwe paard Ozosnel en de 

grapjes van Malle Pietje. Tot onze 
grote verrassing stond er op 
dinsdag 19 november op beide 
locaties een mooie stal. Een stal 
waar het paard van Sinterklaas 
even lekker kan uitrusten. In de 
stal en in de groepen zijn ook al 
cadeautjes gebracht… Dat zorgde 
voor blijdschap in eerste 

instantie , maar ook voor lichte teleurstelling toen 
het fopcadeautjes bleken te zijn….We zijn benieuwd 
wat er de komende tijd nog gaat gebeuren. 

Op 3 december is er weer een 
Pietengym voor alle kinderen van 
Donatushof in de Bongerd, 
waarbij de jonge kinderen een 
echt Pietendiploma kunnen 
halen. 
Indien de gymtijd voor uw kind 
afwijkt en dit gevolgen heeft voor 
het ophalen bij de gymzaal, krijgt u dit van de 
stamgroepleider te horen. 

Sinterklaas zelf hopen we op 5 december met zijn 
Pieten te begroeten. Alle ouders zijn die dag om 8.30 
uur van harte welkom op het mooi vernieuwde plein 
van de locatie Flierenhofstraat. Daarna zal de Sint 
zijn verjaardag eerst met de onderbouw op F vieren 
(8.50 - 9.10 uur in de Linde, 9.15- 9.35 uur in de 
Klimop) Ouders / verzorgers en jongere broertjes en 
zusjes mogen daarbij aanwezig zijn. Op locatie 
Hoijngstraat zal de Sint even langs Olli en het 
Olifantenbos gaan en viert hij in het Fluitenkruid 
(van 10.35 – 10.55 uur) zijn verjaardag. Daarna is er 
een viering voor de middenbouwgroepen (11.00 - 
12.00 uur) in de hal op H. 
Zowel in het Fluitenkruid als bij de viering van de 
middenbouw mogen ouders aanwezig zijn. De 
bovenbouw en Goudenregen vieren het feest met  
mooie surprises en gedichten.  

2-3-4  Verjaardag Sint  
18-19-20 Kerstviering in de groepen 
19 17:00 – 19:00 uur Kerstviering IKC 
20       Start kerstvakantie peutergroep 
25-26  BSO gesloten 
 
 
 

5 Sinterklaas  
6 Groepen 1 en 2 vrij 
9 Ouderraad 
19 1700– 19:00 uur Kerstviering IKC 
20       Start kerstvakantie om 12:15 uur 
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Herinnering tevredenheidsonderzoek In de week 
van 11 november hebt u van DUO een mail 
ontvangen met daarin het verzoek het 
tevredenheidsonderzoek met betrekking tot ons IKC 
in te vullen. Tot op heden is er nog niet zoveel 
respons van ouders. We realiseren ons  dat dit iets 
van u vraagt, maar juist op ons Jenaplan IKC 
hechten we veel waarde aan de mening en 
ervaringen van ouders. Vandaar nogmaals het 
verzoek er even de tijd voor te nemen. Wij nemen 
de resultaten van het onderzoek mee in het 
vormgeven van de plannen voor de  korte en 
langere termijn.  Veel dank alvast! 

Kerstmis 2019 Dit jaar staan we in de periode naar 
kerst stil bij het luisteren naar verhalen, muziek en 
vooral ook elkaar. Luisteren kun je op veel 
manieren. Wat vraagt het van de verteller en 
de luisteraar om erachter te komen wat er tussen 
de regels bedoeld wordt? Het gaat niet altijd alleen 
over wat er gezegd wordt, maar ook over hoe het 

gezegd wordt.  
Het verhaal van de 
'kleine 
Trommeljongen' 
vertellen we tijdens 
de opening op 11 
december, waarbij 
we in twee groepen 
bij elkaar komen. In 
dit verhaal gaat 

de kleine trommeljongen als een van de velen op 
bezoek bij het Kerstkind en is niet de enige 
bezoeker. Iedereen heeft een cadeau meegenomen 
voor het kerstkind, behalve de kleine jongen met de 
trommel. Wat zou de trommeljongen bedenken om 
te geven? In de stamgroepen gaan we in gesprek 
over dit verhaal en luisteren we naar andere 
verhalen. We ontdekken ook wat muziek ons kan 
vertellen.  
Voor het vieren van kerst op donderdag 19 
december zoeken we de verbinding op tussen onze 
beide locaties en nodigen we alle kinderen, ouders 
van ons IKC als ook buurtgenoten uit om samen te 
zijn. In twee groepen wandelen we een lichtjestocht 
van locatie Flierenhofstraat naar de Dr. 
Hoijngstraat. In en rond de Torteltuin is ruimte voor 
ontmoeting en rondwandelen langs kinderen, 

wellicht ook ouders die zich met zang, dans, muziek, 
….  laten zien en horen. De uitnodiging met 
praktische informatie over kerstmis ontvangt u 
binnenkort.  
 
Vormen en kleuren bij de peuters Bijna elke ochtend 
ligt er in de gang een vormen-pad klaar in de kleur 
van de week. Volg het pad en je komt in “het 
Olifantenbos”. Rood, geel, groen, blauw, oranje 
en ???.... Door de peuters wordt een zijde van hun 
eigen houten dobbelsteen beschilderd met de kleur 
van de week. Het lokaal, het 
speelgoed, het fruit, de boeken, 
de activiteiten, de kringspellen; 
elke week staat er één kleur 
centraal. Ook ontdekken we 
vormen; rond, vierkant en 
driehoek. Tijdens de 
koffieochtend “samen-aan-het -
werk” activiteit hebben ouders 
en peuters met piepers en verf 
vormen gestempeld op doek. Deze zijn te 
bezichtigen in het museum in de hal op locatie Dr. 
Hoijngstraat. In deze weken komen alle kleuren en 
vormen terug in de Sint- en Kerstactiviteiten.  

Bericht van de IKC raad  Na het eerste jaar als IKC-
raad (een combinatie van de 
medezeggenschapsraad van de school en de 
oudercommissie van de kinderopvang), zijn wij ook 
dit jaar weer gestart. We bouwen daarin verder door 
op onze samenwerking. Ons laatste nieuws kunt u 
lezen in de aparte bijlage bij deze nieuwsbrief. U 
leest daarin over wisselingen in de raad en over 
onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het 
schoolplan en visie. Ook stelt ons nieuwe lid, Esther 
Groenenberg, zich voor. Contact met de IKC raad kan 
via de brievenbus die op beide locaties te vinden is, 
of via de mail (ocdonatushof@delinge.nl of 
mrdonatushof@delinge.nl).  
 
Geen honden op het schoolplein Op deze plek graag 
nogmaals uw aandacht voor de schoolafspraak dat 
er geen honden op het plein mogen. Mocht u met de 
hond uw kinderen op komen halen, wacht u dan 
even buiten het hek. Op die manier kunnen kinderen 
en ouders die bang zijn voor honden ook rustig op 
het plein verblijven. 
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