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Einde schooljaar en een blik vooruit Aan alles op 
school is voelbaar dat we aan de laatste weken van 
het schooljaar bezig zijn. In de eerste plaats aan de 

zomerse temperaturen natuurlijk; 
waar mogelijk verplaatsen we 
kringen en onderwijs in de 
vroegere uren ook naar buiten. 
Een mooier lokaal dan het plein 
hebben we nu eigenlijk niet. In de 
school wordt ook nog hard 
gewerkt: verschillende projecten 
worden afgerond en groep 8 
werkt met plezier aan het maken 
van  de film en het eindejaars 
cabaret. Gelukkig zorgt dat, ook 
nu de omstandigheden een 
beetje anders zijn, weer voor een 
bijzondere sfeer.  

Op kleine schaal is er al mooi 
contact tussen kinderen en 
stamgroepleiders die volgend 
jaar bij elkaar in de groep 
komen. De kennismaking 
verloopt informeler dan andere 
jaren, omdat er geen  
doordraaidag is; stamgroepleiders komen even 
langs in de groep om de kinderen te begroeten die 
ze volgend jaar in de groep hebben, op het plein zijn 
gesprekjes of is er de mogelijkheid elkaar op een 
afstandje vast een beetje te bekijken. Dat blijven we 
doen tot de vakantie en zorgt vast ook voor 
veiligheid in de basis voor de start in augustus. 

In de online oudergesprekken deze weken merken 
we dat veel ouders ook al bezig zijn met het 
komende schooljaar. Dat is begrijpelijk gezien de 
hoeveelheid veranderingen waar we mee te maken 
krijgen. Ook wij zijn ons hier inhoudelijk op aan het 
voorbereiden. We maken een planning voor 
wereldoriëntatie die voor het grootste deel 
bouwoverstijgend is. We verdelen de lokalen op een 
manier waardoor groepen van verschillende 
jaargangen naast elkaar zitten. Ook maken we een 
eerste opzet voor de roosters waarbij veel ruimte is 
om vanuit de jenaplangedachte op stamgroepniveau 
te kunnen werken. In de praktijk gaan we dit verder 
uitbouwen. Dit doen we in de alledaagse praktijk in 
de groep, inhoudelijk op studiedagen, in 
projectgroepen en in samenspraak met ouders in 
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een ouderwerkgroep, op een ouderavond, in de IKC 
raad en in de ouderraad. Een uitdaging waarin we 
vertrouwen hebben en die we graag samen 
aangaan. 

Vanuit de IKC raad 

Huisvesting op twee locaties Dit schooljaar heeft 
voor IKC Donatushof vooral in het teken gestaan 
van een betere verdeling van stamgroepen en 
opvang over de twee locaties. Dat is een pittig 
proces geweest voor alle partijen. Als IKC-raad was 
het onze rol om kritisch te kijken naar het proces, 
de besluitvorming en de beleidswijziging. Dat heeft 
er toe geleid dat we in eerste instantie niet hebben 
kunnen instemmen met het voorstel vanuit de 
directie. Voor ons was het belangrijk dat zowel team 
als ouders beter betrokken zouden worden en dat 
meer mogelijkheden en opties verkend zouden 
worden, in het licht van een gedegen visie op 
onderwijs en opvang en een toekomstvisie. Eind mei 
hebben we, met verdeelde stemmen, ingestemd 
met het besluit van de directie.  

Wisselingen Aan het einde van het schooljaar 
moeten we als IKC-raad helaas afscheid nemen van 
Manon Bremer, die vele jaren als leerkracht lid van 
de medezeggenschapsraad en de IKC-raad is 
geweest. Veel dank voor je inzet en grote 
betrokkenheid, Manon, we gaan je missen! Marga 
Linde zal komend schooljaar het stokje van haar 
overnemen. Ook hebben we afscheid genomen van 
Merel van Kranenburg, moeder van Elia en Yfke. In 
haar plaats is Manon Bomer gekozen als nieuw lid. 
Manon stelt zich hieronder voor.  

Even voorstellen: Manon Bomer Kort voordat de 
dagelijkse realiteit van ons en onze kinderen even 

flink op zijn kop werd gezet, waren er 
verkiezingen voor de IKC-raad. Na het 
tellen van de stemmen ben ik verheugd en 
vereerd door jullie gekozen te zijn. 
Namens jullie zal ik in de raad proberen 
de belangen van onze kinderen en ons als 
ouders te behartigen. Ik wil me ervoor 
inzetten om er samen een mooie en 

constructieve tijd van te maken. Bij vragen of 
opmerkingen kan je naast de andere IKC-
raadsleden ook mij vanaf nu dus aanspreken. Tot 
ziens. Groeten van Manon Bomer, moeder van Joep 
en Suus. 

Contact Neem gerust contact op met één van onze 
leden, via de brievenbus die op beide locaties te 
vinden is, of via de mail (ocdonatushof@delinge.nl 
of mrdonatushof@delinge.nl). 

Bericht vanuit de peutergroep We zijn op weg naar 
de zomervakantie. De peuters hebben, net als de 
schoolkinderen, vakantie.  Wij wensen alle families 
een hele mooie zomer. Voordat de vakantie begint 
willen we toch even terugblikken op de laatste 
periode van dit schooljaar. Een bijzondere periode. 
Door de RIVM en GGD regels zijn de ouders van de 
peuters al maanden niet meer binnen geweest. Het 
afscheid en ophalen was allemaal buiten. Gelukkig 
hangen ze bijna allemaal op onze familiewand. Via 
KLASBORD werden alle activiteiten 
gedeeld. Graag willen wij via deze 
weg alle ouders/verzorgers van 
onze peuters een super PLUIM 
geven voor het begrip en naleven 
van de aanpassingen.  

Enquête thuiswerk– ervaringen 
Stichting De Linge en IKC 
Donatushof zijn benieuwd naar de ervaringen van 
ouders in de periode dat de kinderen thuis gewerkt 
hebben. Er is dan ook een enquête gemaakt om daar 
beter zicht op te krijgen. We hopen daarmee te 
weten te komen wat leerpunten zijn, mochten we 
nog een keer in een vergelijkbare situatie komen. We 
denken dat de ervaringen ook iets op kunnen 
leveren voor het onderwijs van nu. In de inleidende 
mail bij deze nieuwsbrief treft u de link naar de 
enquête. U doet ons een plezier wanneer u hier even 
de tijd voor neemt. Dank alvast daarvoor! 

Vakantiebibliotheek Fijn en goed om het technisch 
leesniveau te behouden in de zomervakantie: de 
VakantieBieb! Dit is een gratis app vol e-books en 
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-
app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 
kinderen géén lid zijn van de Bibliotheek. De 
VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store 
en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 
2020. Meer informatie vindt u op 
www.vakantiebieb.nl. 
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