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IKC Donatushof in Sintsfeer Op het hele IKC is het 
deze dagen spannend en gezellig door het 
Sinterklaasverhaal dat we volgen en de activiteiten 
daar omheen. Het zijn natuurlijk vooral de kleinere 
kinderen die opgaan in het verhaal. Er worden 
schoenen gezet, er wordt bingo gespeeld in een 
rechtstreekse verbinding met Sinterklaas zelf, er 
wordt een tas met cadeautjes gevonden en daar lag 
een briefje bij van Malle Pietje… Er stond ineens een 
schoen met een veter?! En we hebben nog een 
week… De afgelopen week was er iedere dag peuter
-pietengym met de hulp van de grote kinderen van 
groep 4. Op donderdagmiddag was er op beide 
locaties een groepjesmiddag waarbij de kinderen 
van de verschillende stamgroepen gemixt werden. 
Samen met andere kinderen van verschillende 
leeftijden werd er geknutseld, toneel gespeeld en 
spelletjes gedaan. Prachtig werk dat trots mee naar 

huis ging, fijne sfeer! Nog een paar nachtjes en dan 
brengt hij ons een bezoek… als alles goed gaat 
natuurlijk!   

Kerstmis 2020 In de tijd waarin we met de kinderen 
nog druk zijn met Sinterklaas, wordt er op de 
achtergrond al veel gedaan om Kerstmis voor te 
bereiden. Dit jaar zal het kerstfeest helaas een keer 
gevierd moeten worden in afwezigheid van ouders. 
De kinderen vieren kerst op hun eigen locatie. Er zal 
een kleine viering zijn en een samenzijn van de 
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kinderen in hun eigen stamgroep op donderdag 17 
december ‘s middags van 16.30 uur tot 18.00 uur.  
Het verhaal ‘De boom die gaf’ staat centraal dit jaar. 
‘Er was eens een boom… En hij hield van een kleine 
jongen’ Zo begint dit ontroerende verhaal over de 
vriendschap tussen een boom en een jongetje. Elke 
dag komt het jongetje naar de boom om de appels 
te eten, aan zijn takken te bungelen, of langs de 
stam naar beneden te glijden. Maar als het jongetje 
ouder wordt, eist hij steeds meer van de boom… en 
de boom geeft, geeft alles wat hij heeft…… Een 
verhaal dat uiteindelijk gaat over belangeloos 
geven zonder iets terug te verlangen. Kinderen uit 

de bovenbouw komen voor 
de opening op maandag 7 
december het verhaal in 
alle groepen voorlezen. In 
de dagen die daarop 
volgen zal iedere groep 
daar een vervolg aan 
geven. In de viering op 
donderdag 17 december 
laten de kinderen elkaar 
de resultaten daarvan zien.   
Op een wat kleinere 
manier dan anders 
verwachten we zo toch een 
kerst te kunnen vieren die 

warm en betekenisvol is. De kinderen krijgen nog 
een uitnodiging mee voor de viering waarop u 
precies kunt lezen hoe laat en waar ze gehaald en 
gebracht kunnen worden op de dag van de viering. 

Wijzigingen in management IKC afdeling opvang Tot 
nu toe was het zo geregeld dat de afdelingen 
opvang - KDV, peutergroep en BSO -aangestuurd 
werden door een bovenschools directeur. Vanaf 
heden is ervoor gekozen dat de IKC-directeuren 
zowel leiding gaan geven aan het team onderwijs 
als het team opvang. Voor Donatushof betekent dit 
dus dat Margriet de Leeuw het gehele team van 
Donatushof - opvang en onderwijs - onder haar 
verantwoordelijkheid heeft. Een mooie stap in 
ontwikkeling om te komen tot één team en een 
doorgaande lijn 0-13 jaar. 

 

Ouderklankbordgroep Nogmaals doen wij een 
oproep aan ouders om zitting te nemen in een 
klankbordgroep. Doel is mee te denken over en te 
kijken naar ontwikkelingen, onderwijsinhoud en het 
jenaplanconcept. De ouderklankbordgroep zal 2 of 3 
maal per schooljaar in gesprek gaan met de directie. 
Zowel de directie als de klankbordgroep kunnen 
onderwerpen aandragen. Tot nu toe hebben twee 
ouders zich aangemeld. Het zou mooi zijn als de 
groep wat groter wordt. Als u belangstelling heeft, 
laat het weten aan Margriet de Leeuw. 

Nieuw mailadres IKC-raad Mocht u de IKC-raad, de 
raad waarin ouders en teamleden van alle 
geledingen van ons IKC vertegenwoordigd zijn, 
willen benaderen, dan kan dit vanaf nu op het 
volgende mailadres:  IKCraaddonatushof@delinge.nl 

Wensboom Van de ondernemersvereniging Bemmel 
ontvingen wij het volgende bericht:  

In verband met corona kan de kerstmarkt met o.a. 
de kunstijsbaan in Bemmel dit jaar helaas niet 
doorgaan. Dat is erg jammer en we vertrouwen erop 
dat we in 2021 wel weer een mooi evenement 
kunnen organiseren. Een van de onderdelen van de 
kerstmarkt is het wensboomproject. Dit project 
willen we zeker in deze lastige tijd wel door laten 
gaan. De kinderen krijgen op school voor 13 
december een wenskaart uitgereikt, waarop ze een 
mooie wens voor iemand anders kunnen invullen. 
Deze wens moet natuurlijk wel coronaproef kunnen 
worden gerealiseerd. De ingevulde wenskaarten 
kunnen vanaf zondag 13 december 12 uur t/m 
zondag 20 december 17 uur tijdens de 
openingstijden worden ingeleverd in een brievenbus 
in de overdekte passage van het winkelcentrum de 
Assenburg in Bemmel. Zo snel mogelijk na 20 
december zullen de prijswinnaars bekend worden 
gemaakt en zal, afhankelijk van de mogelijkheden 
m.b.t. de dan geldende corona-regels, de uitreiking 
plaatsvinden.  

Dus hierbij nodigen we de kinderen uit om deel te 
nemen aan het wensboomproject en een wenskaart 
met een mooie wens voor een andere persoon in te 
leveren. 
 


