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Weer van start in 2020 Een nieuw decennium waarin 
wij ‘gewoon’ en met frisse zin verder gaan: nieuwe 
thema’s en projecten in de groepen, toetsen, 
rapporten en oudergesprekken.  

Het prentenboek van het jaar 2020, 
Moppereend, zal het thema worden 
in de peutergroepen. In de Nationale 
Voorleesweek van 20 tot 25 januari 
zullen ouders en grootouders het 
boek iedere dag voorlezen in Het 
Olifantenbos. Tijdens de koffie/
theeochtend op donderdag 16 
januari en vrijdag 17 januari is er een 
“samen-aan-het-werk” activiteit over 

het nieuwe thema. In de onderbouw is aandacht 
voor uiteenlopende thema’s: er wordt gewerkt over 
dieren, maar ook over seizoenen en dan met name 

de winter natuurlijk. In de middenbouw is gestart 
met het project Vogels in de winter. Daarbij wordt 
gezocht naar 
antwoorden op de 
vragen : Wat voor 
dieren zijn vogels 
eigenlijk? Hoe 
herkennen we 
soorten? Hoe komen 
vogels de winter 
door? En wat zijn 
trek– en 
standvogels? In de 
bovenbouw wordt gewerkt over Burgers en 
stoommachines: het tijdvak van 1800 tot 1900. De 
kinderen leren o.a. over belangrijke wetenschappers 
uit die tijd en over de industriële revolutie met veel  
indrukwekkende uitvindingen zoals die van de 
stoomtrein.  

Naast deze projecten worden er deze weken in alle 
groepen citotoetsen afgenomen. Dit zijn de 
tweejaarlijkse toetsen aan de hand waarvan we 
kunnen zien of het beeld dat wij van de kinderen 
hebben klopt. De resultaten van de toetsen kunnen 
er toe leiden dat we de onderwijsbehoeften van de 
kinderen waar nodig bijstellen. 

 

16  Koffie/ theeochtend peutergroep 
17 Koffie/ theeochtend peutergroep 
23 Inloopochtend  peutergroep en kinderdag- 
            verblijf 
 
 

13  Studiemiddag basisschool 
16 Kinderraad 
16        IKC raad 
24 Groepen 1 en 2 vrij 
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Sponsorloop Voor de kerst ontvingen jullie een mail 
in verband met de sponsorloop die wordt 
georganiseerd om de financiering van het 
buurtspeelplein helemaal rond te krijgen. Het gaat 

daarbij om de 
aanschaf van een 
klim en 
klautertoestel De 
gedachte achter 
de sponsorloop 
is dat de 
kinderen op deze 
manier ook actief 

een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming 
van het buurtspeelplein. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u alle informatie op een rijtje 
gezet door één van de ouders uit de werkgroep die 
betrokken is bij de totstandkoming van het 
buurtspeelplein.  

Naschoolse activiteiten Voor de kerstvakantie zijn 
de cursussen van de eerste ronde van de 

naschoolse 
activiteiten 
afgerond. Zo 
resulteerde het 
leren breien in leuke 
knuffels en was er 
een presentatie van 
een toneelstukje 

over een eenzaam kerstboompje. In deze weken 
wordt in samenwerking met Stichting Welzijn 
Lingewaard het nieuwe aanbod tot stand gebracht. 
In de week voor de voorjaarsvakantie ontvangt u 
hierover weer alle informatie. 

Ouderavond (basisschool) uitgesteld Zoals u op de 
jaarkalender heeft kunnen zien, staat er voor 
donderdag 23 januari een ouderavond gepland. 
Deze avond zal worden verplaatst naar donderdag 
13 februari. Tijdens deze avond willen we u 
meenemen in het traject dat we doorlopen qua visie 
en qua organisatievorm. We stellen de avond een 
paar weken uit, omdat we op dat tijdstip meer met 
u kunnen delen. We hopen van harte u te zien die 
avond, omdat we veel belang hechten aan uw 
betrokkenheid bij dit proces. 

Oudergesprekken Na de toetsen en de rapporten 
volgen de oudergesprekken. Die zullen gepland 
worden in de week van 3 en 10 februari. Vanaf 27 
januari kunt u zich weer inschrijven voor de 
gesprekken zoals u dat inmiddels gewend bent. In 
de week daarvoor ontvangt u nog een mail met de 
uitnodiging en informatie hierover.  

Hoe werkt de invalpool? Helaas hebben wij vorige 
week twee groepen naar huis moeten sturen omdat 
er geen invaller beschikbaar was. Een aantal ouders 
gaf aan dat het wenselijk zou zijn als dit eerder 
gecommuniceerd kan worden. Daarom hier uitleg 
over de gang van zaken bij de invalpool waar wij 
gebruik van maken. Als iemand zich ziek meldt, 
's avonds of 's ochtends, melden we dat bij de 
invalpool (Ippon). Ippon gaat vervolgens op zoek 
naar een invaller en noteert dat in onze planning. 
Vervolgens wordt er een verzoek gedaan aan die 
invaller, die de keuze heeft al dan niet op het 
verzoek in te gaan. Met andere woorden: wij kunnen 
tot 17.00 uur denken een invaller te hebben voor de 
volgende dag. Als die invaller zich vervolgens 
terugtrekt, kunnen we daarna pas naar ouders 
communiceren. Wij snappen dat dit vervelend is, 
maar wij kunnen hier dus niet veel aan doen. Wij 
vragen hier daarom uw begrip voor. Overigens is het 
altijd zo dat wij, als het u niet lukt om zo kort van 
tevoren opvang te regelen, natuurlijk een passende 
plek voor uw zoon of dochter zoeken binnen een 
andere stamgroep. 

Plezier en succes bij Batouwe Basketbaltoernooi 
voor scholieren In de kerstvakantie was ook dit jaar 
weer traditiegetrouw het Batouwe basketbal 
toernooi voor scholieren. Er 
was een team van Donatushof 
vertegenwoordigd. In het team 
zaten: Zoe, Brit, Tijn, Guus, 
Lieke, Guusje, Mees en Lotte. 
Samen hebben zij met plezier 
ook nog eens de derde plaats 
bereikt. Onze complimenten!! 

 

 


