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Herfst in en om de school 
Bezoek inspectie 
Plein in wording 
Visie-avonden met Taaluilen BV 
Naschoolse activiteiten gestart 
Aankondiging tevredenheidsonderzoek 
Wensen voor kerstwensboom 

Herfst in en om de school In een enerverende week 
waarin we buiten de lesuren veel tijd steken in het 

volgen van de actualiteiten rondom de 
onderwijsstaking, is het heerlijk om in 
en buiten de groepen volop bezig te 
zijn met de herfst. In de middenbouw 
is veel aandacht voor de 
paddenstoelen: we bestuderen hoe 
paddenstoelen in elkaar zitten, we 
leren wanneer en hoe paddenstoelen 

het beste groeien, we kweken 
paddenstoelen en we schrijven 
versjes over paddenstoelen die 
dan ook nog gezongen worden op 
het podium. Ook in de andere 
bouwen zien we mooie 
herfsthoeken vol met schatten 
van eikels, kastanjes en mooie 

blaadjes. De natuur komt in de 
school en wij zoeken de natuur op, 
want in deze weken zijn er ook veel 
groepen die onder begeleiding van 
een gids van Stichting Lingewaard 
Natuurlijk een herfstexcursie in de 
Ward hebben. De deskundige 
begeleiding zorgt voor  nog meer 
ontdekkingen en voor meer gericht 
kijkplezier. Jenaplanonderwijs 
in optima forma.  

Bezoek inspectie In oktober is onze school bezocht 
door de inspectie. De werkwijze van de inspectie is 
veranderd. Anders dan voorgaande jaren zijn het nu 
in eerste instantie de besturen die geïnspecteerd 
worden. De scholen krijgen vervolgens een dag de 
inspectie op school. Op die dag staat één thema 
centraal. Bij ons was dat didactisch handelen; het 
geven van een goede instructie. Er zijn gesprekken 
gevoerd met directeur en intern begeleider, groepen 
bezocht en er is een afsluitend gesprek gevoerd met 
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leerkrachten van die groepen erbij. Het gesprek 
vormde de afsluiting. Er komt dus geen verslag of 
beoordeling. Fijn om te kunnen melden dat de 
inspecteur goede dingen gezien heeft en de 
verbeterpunten samen met ons in kaart heeft 
kunnen brengen. Daarmee gaan wij dit jaar gericht 
verder. In januari staat hier opnieuw een 
studiemoment voor gepland. Bij de observaties van 
teamleden en voortgangsgesprekken met de 
directeur vormt didactisch handelen ook één van de 
speerpunten. 

Plein in wording  Op de Flierenhofstraat wordt deze 
weken hard gewerkt aan een nieuw plein. Mooi om 
onder onze ogen van alles te zien veranderen. Het 
zand is nog maar net gestort of er wordt al met 
plezier in gespeeld. Door veel kinderen worden de 
werklieden vanachter de hekken met bewondering 
gevolgd. Het ongemak van de afzettingen is, denken 

wij, dan ook 
relatief. De 
belofte van een 
plein waar echt 
fijn gespeeld 
kan worden 
maakt veel 
goed. Nog een 
paar weekjes. 

Visie-avonden met Taaluilen BV Op donderdag 24 
oktober zijn wij als IKC - team opvang en onderwijs 
- gestart met een visie-traject. Directe aanleiding 
hiervoor is het feit dat volgend schooljaar een 
nieuwe vierjarige beleidsperiode van start gaat. Nu, 
drie jaar na de fusie, komt dit traject en de 
begeleiding van deskundigen, mooi uit! Met name 
de doorontwikkeling van het IKC, het 
jenaplanonderwijs,  de inhoud van het onderwijs en 
een evenwichtige opbouw van de schoolorganisatie 
zijn onderwerpen die tegen het licht gehouden 

worden. De eerste avond 
hebben wij ons gebogen over 
onze missie en visie: het 
waarom van onze school en 
waarom wij over vier jaar nog 
steeds onmisbaar zijn voor 
onze kinderen.  

Het is geweldig om te zien 
dat alle collega’s zo 
betrokken zijn, dat iedereen 

bereid is op vrije avonden mee te denken over de 
toekomst van Donatushof.  In het traject zullen ook 
ouders betrokken worden. De IKC-raad is gevraagd 
om (een) vertegenwoordiger(s) mee te laten denken 
in de IKC-visiegroep. Op de jaarplanning staan een 
tweetal ouderavonden gepland, waarin wij u zullen 
meenemen in de ontwikkelingen. 

Naschoolse activiteiten van start De afgelopen 
weken zijn de cursussen yoga, theater en haken en 
breien van start gegaan. Het zijn alle drie cursussen 
waarbij de kinderen na afloop van school nog een 
uurtje op een heel andere manier actief zijn, 
creativiteit de kans krijgt 
en er ook nog echt weer 
wat geleerd wordt. De 
kinderen leren ook weer 
andere kinderen uit 
andere groepen kennen. 
Fijn om ook eens van 
ouders terug te horen hoe 
de cursussen ervaren worden. U kunt daar Laurien 
Zwarts, leerkracht van de Sering, voor benaderen. 

Aankondiging tevredenheidsonderzoek Onlangs 
hebt u een aankondiging gekregen van het 
tevredenheidsonderzoek dat binnenkort plaats zal 
vinden. Zoals u hebt kunnen lezen, ontvangt u van 
DUO Onderwijsonderzoek en Advies (het bureau dat 
het onderzoek voor ons uitvoert) de vragenlijsten. 
Op deze plek nogmaals het verzoek hier even de tijd 
voor te nemen. De input van jullie als ouders is voor 
ons van groot belang om constructief te kunnen 
werken aan de verbetering van ons onderwijs. Veel 
dank alvast!  

Kerstwensboom De kerstmarkt in Bemmel vindt dit 
jaar direct na Sinterklaas plaats op zondag 8 
december. Ook dit jaar is er weer een 
wensboomproject en kunnen kinderen van de 
basisscholen een wenskaart invullen met een 
kerstwens voor iemand anders. De afgelopen jaren 
zijn al veel van deze wensen in vervulling gegaan. De 
kerstwenskaart, die de kinderen op school 
ontvangen, kunt u tijdens de kerstmarkt op zondag 8 
december van 11 tot 17 uur inleveren op de Markt in 
Bemmel bij de grote kerstwensboom. Ook zondag 
kunnen nog wenskaarten worden ingevuld bij de 
boom. 

 


