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Start van een nieuw schooljaar De eerste twee 
weken van dit schooljaar liggen alweer achter ons. 
De start in een andere groep met nieuwe kinderen 
en een andere stamgroepleider vraagt altijd om 
aandacht. Dit jaar in het bijzonder; we zijn gestart in 
een gewijzigde organisatievorm die nieuw is voor 
ons allemaal. Dit schooljaar zullen we ons van de 
inhoudelijke consequenties hiervan in de praktijk 
stapsgewijs een beeld vormen. In teamoverleg en 

op studiedagen zal er met name aandacht 
zijn voor de didactische mogelijkheden bij 
de verschillende vakken in een tweejarige 
stamgroep en voor het behoud van onze 
Jenaplanvisie. Nu al hebben we hier de 
eerste mooie ervaringen in opgedaan. In 
dit proces nemen we u graag mee. We 
zullen u informeren over de wijze waarop 
we dit gaan doen. 

Voor de kinderen en 
stamgroepleiders op ons IKC 
hebben we, net als andere jaren, het 
wenproject in de eerste weken van 
het schooljaar. In dit project is er 
met name aandacht voor elkaar; we 
leren elkaar kennen, we geven tijd 
en ruimte aan wat nodig is om een 
veilige basis tot stand te brengen 
waar iedereen de rest van het 
schooljaar plezier van heeft. Het 
thema van het project is dit jaar 
‘Er was eens…’. Sprookjes bieden 
veel mogelijkheden om op het 
gebied van gesprek, spel, werk 
en viering tot die veilige basis te 
komen. Voor de opening van het 
wenproject zijn we op visite 
gegaan bij onze maatjesgroep. 
Iedere stamgroep heeft dit 
schooljaar een maatjesgroep. Hierdoor is er 
structureel contact met kinderen die ouder of jonger 
zijn, vrijwel altijd op de andere locatie.  Bij de 
opening hebben de groepen elkaar een 
sprookjeskaart gegeven met daarop een eerste ‘Er 
was eens…’ zin van een sprookje dat nog geschreven 
moet worden. De vorm waarin dat gebeurt, is door 
iedereen vrij te kiezen. Over een paar weken zoeken 
we elkaar opnieuw op en delen we onze resultaten.  
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Startgesprekken Deze week zijn de eerste 
startgesprekken in de groepen 1 t/m 3. Voor groep 1 
en 2 zijn dit gesprekken tussen ouders en 
stamgroepleiders. Vanaf groep 3 zijn ook de 
kinderen bij het gesprek aanwezig. Tijdens het 
startgesprek staat het welbevinden centraal. Hoe 
ben je gestart; hoe vind je het in de stamgroep? Wat 
kun jij goed? Wat wil je leren? Wat vind je nog 
lastig? Met kinderen die al langer in de stamgroep 
zijn, bouwen we verder: wat neem je mee van het 
vorige jaar? Wat wil je nu gaan leren? In de week 
voorafgaande aan de gesprekken nemen de 
kinderen een voorbereidingsblad mee naar huis. 
Het is de bedoeling dat ouders en kinderen dit 
formulier samen invullen en meenemen naar het 
gesprek. De gesprekken voor kinderen in groep  
4 t/m 8 staan dit schooljaar wat later gepland dan 
gebruikelijk, in de week van 5 en 12 oktober. We 
hebben de cito afname van juni verplaatst naar 
eind september. De informatie die deze afname 
oplevert, willen we graag meenemen tijdens de 
startgesprekken. 
 
Verkeerssituatie Dr. Hoijngstraat Nu alle kinderen 
van de groepen 1 t/m 4 op de Dr. Hoijngstraat zijn, 
is het aanzienlijk drukker bij het wegbrengen en 
ophalen. De afgelopen weken hebben we gemerkt 
dat er dan ook veel van jullie met de auto komen.  
Dat leverde bij de ingangen op de Dr. Hoijngstraat 
gevaarlijke situaties op. Het is van belang te weten 
dat het eenrichtingsverkeer is voor auto’s en fietsen 
vanaf de Klappenburgstraat. Bij deze het dringende 
verzoek wat verder af te parkeren of met de fiets te 
komen. In het belang van de veiligheid van alle 
kinderen. 
 
Blijvende aandacht voor protocol RIVM met 
betrekking tot corona Het spreekt voor zich dat wij 
de adviezen, zoals omschreven in het corona 
protocol voor het onderwijs, volgen. Het gaat hier 
om een gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij 
graag serieus nemen in het belang van ieders 
gezondheid. Kinderen voegen zich hier gelukkig vrij 
makkelijk in. Het structureel handen wassen en met 
de groep samen naar binnen zonder ouders gaat al 
bijna vanzelf. Natuurlijk kijken we uit naar de tijd 
waarin we ouders weer zonder voorbehoud in ons 
IKC kunnen ontvangen. Tot die tijd het verzoek 
oplettend te blijven bij het in acht houden van de 

anderhalve meter afstand. Op deze plek in het 
bijzonder nog  aandacht voor de aanwezigheid op 
het plein van de Dr. Hoijngstraat. Ouders van 
kinderen uit groep 3 en 4 blijven buiten het plein bij 
het wegbrengen en ophalen van hun kinderen. 
Ouders van kinderen in de onderbouwgroepen 
mogen wel op het plein. Vriendelijk verzoek om 
vooral bij het ophalen de ingang van die locatie niet 
te dicht te benaderen. Dan kunnen stamgroepleiders 
ook veilig  met de kinderen naar buiten lopen. Dank 
voor jullie moeite alvast! 
 
Alternatief voor de stamgroepavond  We kunnen dit 
jaar aan het begin van het schooljaar geen 
stamgroepavond organiseren zoals in voorgaande 
jaren. We denken dat Klasbord voor nu een mooi 
alternatief kan zijn. De stamgroepleiders plaatsen 
foto’s en berichten waarmee u de stamgroep op 
afstand kunt volgen. Er de komende tijd structureel 
filmpjes geplaatst worden van grote en kleine 
activiteiten in de groep. Mocht u zich nog niet 
hebben aangemeld voor Klasbord, dat kan nog. U 
heeft hierover een mail ontvangen met een uitleg 
over de manier waarop dit kan. Wij vinden het fijn 
om op deze manier zoveel mogelijk ouders bij ons 
onderwijs te kunnen betrekken. 
 
Onze schoolmaatschappelijk werker stelt zich 
voor  Ik ben Linda Jeronimus. Ik ben verbonden 
aan de basisschool Donatushof als 
schoolmaatschappelijk werker. Ik werk voor 
Stichting Rijnstad. Uw zoon of dochter gaat 
naar de Donatushof en hoopt daar een fijne tijd 
te hebben en veel te kunnen leren. Het kan 
soms zijn dat het niet gaat zoals je als ouder zou 
wensen. Dat je je zorgen maakt om de ontwikkeling 
van je kind. Waar dat aan ligt is niet altijd zo 
gemakkelijk te zeggen. Soms kan de school dan hulp 
bieden en kan het fijn zijn als er anderen mee 
kunnen denken. Ik denk graag mee met de school en 
met ouders om te kijken wat er nodig is. U kunt 
denken aan vragen over bijvoorbeeld opvoeding, 
ontwikkeling van uw kind, gedragsproblemen, 
informatie over hulpverlenende organisaties en 
zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van 
uw kind zoals bijvoorbeeld echtscheiding, 
rouwverwerking en omgaan met pesten. U kunt 
rechtstreeks contact met mij opnemen of mij via de 
leerkracht of intern begeleider benaderen. Linda 
Jeronimus 06-46727749 L.jeronimus@rijnstad.nl 
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