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Nieuwe klimtoestel in gebruik 
Herinnering aanmelden ouderavond 
Carnaval 
Bericht van de BSO 
Mediators in training 
Dijkmagazijn 2020 
Gezond onderweg 

Nieuwe klimtoestel in gebruik  Met veel plezier en 
evenveel trots kijken we terug op de sponsorloop 
en de bingo die ervoor gezorgd hebben dat het 
klimtoestel  inmiddels is neergezet op het plein op 
de Flierenhofstraat. Trots op de kinderen van de 
hele school die met zoveel inzet en enthousiasme 
hun rondjes gelopen hebben, trots op de kinderen 
van de Kastanje die de 

bingo tot in de 
puntjes 
georganiseerd 
hadden en er een 
waar feestje van 
maakten. Trots op de 
ouders die een 
bepalend aandeel 
hadden en er zelf ook 
zichtbaar plezier aan 
beleefden. Dit alles  
zorgde voor een energie en gevoel van 
saamhorigheid binnen het hele IKC die 
hartverwarmend was. Misschien komen er nog 
laatste enveloppen binnen, maar het eindbedrag 
staat momenteel op €7613,26. Een fantastisch 
bedrag! Op deze plaats nogmaals veel dank aan alle 
betrokkenen! 

Herinnering  aanmelden ouderavond Vorige week 
heeft u een uitnodiging ontvangen voor de 
ouderavond op donderdag 13 februari. We nemen u 
graag mee in het visietraject dat we doorlopen met 
betrekking tot onze Jenaplanvisie en de  
organisatorische veranderingen die nodig zijn 
binnen het fusietraject van ons IKC. Mocht u zich nog 
niet hebben aangemeld en wel willen komen, dan is 
het fijn als u dat alsnog doet via de link in de 
uitnodiging. Graag tot ziens! 
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Carnaval op Donatushof Vrijdag 21 februari is het 
carnaval op Donatushof! Ook dit jaar krijgen we 
weer bezoek van de Piejassen en zullen we een 
spetterend liedjesfestival organiseren. De peuters 
en de groepen 1/2 hebben het liedjesfestival in de 
hal op locatie Hoijngstraat en de midden- en 
bovenbouw in de aula van de Flierenhofstraat. 
In verband met de geringe ruimte zullen alleen de 
ouders van de kinderen die deze dag optreden door 
de stamgroepleider uitgenodigd worden om te 
komen kijken. 
Uiteraard vinden we het erg leuk om alle kinderen 
die dag verkleed op school te zien. Confetti is niet 
toegestaan en kleine losse attributen kunnen 
wellicht i.v.m. kwijtraken ook beter thuis blijven (of 
zijn voorzien van naam). De schooltijden zijn die dag 
net als anders. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12:15 uur 
uit en de groepen 5 t/m 8 om 14:30 uur. Vergeet u 
die dag niet ook gewoon fruit/drinken en eventueel 
lunch mee te geven? Wij hebben er zin in. Alaaf!! 
 
Bericht van de BSO Over een paar weken hebben we 
een weekje voorjaarsvakantie. De BSO organiseert 

in die week weer leuke activiteiten 
voor de kinderen. Op maandag is er 
een disco waar de kinderen verkleed 
naar toe mogen komen. Op dinsdag 
wordt het spel Cluedo gespeeld. Op 
woensdag staat het spelen van 
spelletjes op het programma, op 
donderdag een creatieve activiteit 
met gips en op vrijdag een feestelijk 

einde van de week waarbij koekjes gebakken 
worden. De BSO is ook blij met het nieuwe 
onderkomen voor de fiets die nu niemand meer in 
de weg staat en beter beschermd is tegen weer en 
wind.  
 
Mediators in training  De jaarlijkse training voor 

nieuwe en ervaren mediators uit de 
groepen 6 t/m 8 is volop aan de 
gang. Er wordt hard gewerkt door 
alle kinderen tijdens de wekelijkse 
trainingen. Afspraken worden 
aangeleerd en door middel van 
rollenspelen worden mediation-
gesprekken geoefend. 
Binnenkort ronden we de training af. 

Op donderdag 20 februari zullen alle nieuwe 

mediators hun diploma ontvangen tijdens een 
feestelijke diploma-uitreiking. Familie is daarbij van 
harte welkom.  
 
Dijkmagazijn 2020 Namens de vrijwilligers van het 
Dijkmagazijn plaatsen wij graag de volgende oproep:  
Kom kijken en beleven in 
het natuurmuseum het 
Dijkmagazijn in Bemmel! 
Het Dijkmagazijn is 
zodanig ingericht dat de 
natuur uit de omgeving 
als in een notendop is te zien. Zo zijn er opgezette 
vogels, dieren en insecten opgesteld in hun 
natuurlijke omgeving, 3D-kasten, veel doe-
opdrachten, filmpjes over bevers en bijen enz. 
Vanaf april is het Dijkmagazijn op woensdagmiddag 
weer geopend op de eerste woensdag van de maand 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Op die woensdagmiddagen zijn er extra activiteiten 
voor kinderen, zoals uilenballen uitpluizen, een 
vogelquiz, een speurtocht door het Dijkmagazijn en 
voeldozen. 
Het Dijkmagazijn is het makkelijkste te bereiken per 
fiets, adres Waaldijk 2, 6681KH Bemmel. Auto's 
parkeren bij de Veldschuur Sportlaan 1M en met de 
trap de dijk op naar het Dijkmagazijn. 
 
Gezond onderweg Namens de Stichting Welzijn 
Lingewaard brengen we tot slot het initiatief Gezond 
Onderweg onder de aandacht. 
GO! is er voor kinderen en jongeren met (ernstig) 
overgewicht. Bij GO! begeleiden we kinderen, 
jongeren en hun ouders naar een gezonde en 
actieve leefstijl. Wij helpen graag, zodat gezond 
eten, genoeg bewegen en ontspannen de 
normaalste zaak van de wereld worden. GO! helpt 
om stap voor stap te ontdekken wat er nodig is voor 
een gezonder leven. GO! werkt met een 
kindergezondheidscoach, die (u en) uw kind 2 jaar 
lang begeleidt naar een gezonde leefstijl. De 
kindergezondheidscoach zet uw kind in zijn of haar 
eigen kracht en leert gezonde keuzes te maken, een 
heel leven lang. GO! werkt samen met partners in de 
wijk, van sportvereniging, sport- & cultuurcoaches, 
tot fysiotherapeut en huisarts.  Woont u in Bemmel, 
Haalderen, Gendt of Doornenburg en bent u 
geïnteresseerd, neem dan contact op met: Joyce 
Degen / joycedegen@go-nl.nl / 06 – 48 78 30 68 
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