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Nieuwe mediators gediplomeerd Vlak voor de 
voorjaarsvakantie zijn de nieuwe mediators van de 
bovenbouw gediplomeerd. Na een wekelijkse 
training in aanwezigheid van de mediators uit groep 
7 en 8 hebben ze de basis geleerd voor wat nodig is 
om te kunnen bemiddelen tussen kinderen die er 
even samen niet uit komen. Tijd voor de praktijk! 
Van harte gefeliciteerd met jullie diploma! 

Koningsspelen Zoals u heeft kunnen lezen in de 
jaarplanning vinden vrijdag 17 april de jaarlijkse 
Koningsspelen weer plaats.  Net als voorgaande 
jaren gaan we dan met de hele school bewegen! De 
kinderen worden die dag dus ook in sportkleding op 
school verwacht.  Er is dit jaar geen Koningsontbijt. 
De kinderen mogen net als anders zelf eten en 
drinken meebrengen. Een extra flesje water is fijn op 
zo’n sportieve dag. Voor alle praktische informatie 
met betrekking tot die dag verwijs ik u graag naar de 
bijlage die aan deze nieuwsbrief is toegevoegd.  

Rioleringswerkzaamheden Flierenhofstraat De 
werkzaamheden aan de riolering in de 
Flierenhofstraat zijn vertraagd door enkele 
tegenvallers. Voor nu hebben we een hek 
weggehaald tussen de fietsenstalling en het plein, 
waardoor de kinderen als het nodig is de fiets via 
het schoolplein weg kunnen zetten. We houden het 
hek bij de fietsenstalling dicht als de weg is 
afgesloten. Het plein is dan alleen nog maar 
bereikbaar via de ingang bij de kleuters. Er mag niet 
gefietst worden op het schoolplein. De kinderen van 
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de Kastanje en de Esdoorn zetten hun fietsen 
voorlopig op het kleine plein bij de 
bovenbouwlokalen.  

Onderwijsactiviteiten buiten de school 
Verschillende groepen van de basisschool van ons 
IKC hebben de afgelopen maand mooie ervaringen 
opgedaan buiten het schoolgebouw;  ervaringen die 
het onderwijs in de groepen betekenis geeft en 
waarmee een relatie wordt gelegd tussen de school 
en de wereld waarin we leven. 

De bovenbouwgroep de Esdoorn bezocht het 
verzorgingstehuis Liduina. Daarmee ging een wens 

die Suze Weijs uit de 
Esdoorn aan de 
Kerstwensboom in 
Bemmel had gehangen in 
vervulling. “We hebben 
met de hele klas 
spelletjes gedaan met de 
ouderen daar” ”We gingen 
dammen, sjoelen en nog 
veel meer. Daar hadden 
we allemaal ook veel 

plezier in” aldus Suze. Prachtwens dus! 

De kinderen uit de onderbouwgroepen brachten 
samen met hun zieke knuffeldier een bezoek aan 
het Teddy Bear Hospital in het Radboudumc Amalia 

kinderziekenhuis. In het 
nagebootste ziekenhuis 
werden de kleuters 
ontvangen door een groep 
medische studenten die 
als echte knuffeldokters 
samen met de kleuters de 
zieke knuffels 
behandelden. Na een 
grondig onderzoek werd 
de diagnose gesteld en 

het behandelplan vastgesteld. Nadat de kleuters 
zich, compleet met handschoenen en mondkapje, 
hadden omgekleed als chirurg, kon de operatie 
beginnen. Uiteraard werden eerst röntgenfoto’s 
gemaakt van de lievelingsknuffels, zodat ze precies 
wisten hoe ze hun knuffel weer snel beter konden 

maken. Gelukkig konden alle zieke knuffels worden 
geholpen en na afloop kregen de kleuters hun eigen 
doktersdiploma.  

De kinderen van de middenbouwgroep de Sering 
bezochten het 
Dijkmagazijn, waar veel 
geleerd kon worden over 
de natuur op een heel 
gevarieerde manier. En 
alles mocht aangeraakt 
worden! Mooi om te zien 
hoeveel vogels er herkend 
werden na het project van de vogels in de winter dit 
jaar.  

Schoolplein Flierenhofstraat  Er wordt  iedere dag 
door de  kinderen met veel plezier gespeeld op het 
vernieuwde schoolplein.  We realiseren ons dat het 
vele zand ook nadelen met zich meebrengt. De 
stichting die verantwoordelijk is voor de realisatie 
van het plein heeft dan ook in een overleg laten 
weten dat ze offertes hebben uitstaan voor 
verbeteringen, waardoor de verwachting is dat de 
zandoverlast meer beperkt wordt. Dit zijn o.a. 
roosters op diverse plekken en extra heggen rond 
het zandgedeelte in het midden van het plein. We 
waarderen de inzet van de stichting hiervoor en we 
houden u hiervan vanzelfsprekend op de hoogte. 

Naschoolse activiteiten  Vorige week heeft u het 
boekje met daarin het aanbod van de naschoolse 
activiteiten ontvangen. De eerste inschrijvingen zijn 
inmiddels binnen. We hopen dat we met het aanbod 
vanuit school  de kennismaking van kinderen met 
allerlei activiteiten van verschillende aard 
laagdrempelig maken. U 
kunt uw kinderen deze 
week nog inschrijven. 
Mocht er bij het aanbod 
van deze keer geen 
cursus zijn die aansluit 
bij de wens van uw 
kinderen, dan wijzen we u ook graag op de 
activiteiten van Sjors Sportief en Sjors Creatief tot 
aan de zomer die te vinden zijn op 
www.sjorssportief.nl 


