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Overal vlinders! 
Koningsspelen 2021 
Burgemeester op visite en kinderburge- 
meester Robin aan het werk 
Bericht van schoolmaatschappelijk werk 
Aanmelden jongere broertjes en zusjes 
Doekoe actie voor school 

Overal vlinders In de vorige nieuwsbrief ging het al 
over insectenprojecten… Inmiddels worden er in 
alle groepen vlinders gekweekt. Dit gebeurt met 
grote betrokkenheid, verwondering èn plezier. In de 
koolwitjespakketten van de vlinderstichting zaten 
rupsen en cocons. De rupsen eten zich vol met kool 
en leggen volop eitjes. Zo konden alle kinderen de 
verschillende stadia van de metamorfose van 
dichtbij volgen. Naast wat we lezen over vlinders en 
bekijken op filmpjes maakt dit het leerproces op 
een heel mooie manier compleet. Als de vlinder in 
de groep uiteindelijk echt uit de cocon kruipt, aan 
een stokje gaat hangen om de vleugels te laten 
drogen en uiteindelijk door ons wordt vrijgelaten op 
het plein tussen het groen, maakt dat een indruk 
die leerzaam is op de meest effectieve manier. Dit 
proces, de vorm en kleurrijke verschijning van de 
vlinders bieden ook veel mogelijkheden voor lessen 

binnen andere vakgebieden; limericks schrijven als 
taalopdracht, rijke taal aan de hand van teksten uit 
Erik en het kleine insectenboek, verbeelden en 
schrijven over jezelf als vlinder, vleugels met 
sommen tot 10 met dezelfde uitkomst bij elkaar 
zoeken en meer… Mooi voorjaarsproject! 

 

Koningsspelen 2021 Vrijdag 23 april vinden de 
jaarlijkse Koningsspelen weer plaats. Deze dag gaan 
we met de hele school bewegen! De studenten van 
het CIOS hebben weer een mooie sportdag voor ons 
georganiseerd. In verband met Corona kunnen/ 
mogen de ouders dit jaar helaas niet komen helpen 
op deze dag. De kinderen worden in sportkleding op 
school verwacht. Ze nemen zelf eten en drinken 
mee. De ouderraad zorgt voor een gezonde 
versnapering deze ochtend. De groepen 1 t/m 4 

27 Koningsdag IKC gesloten 
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starten die dag gewoon om 08.30u op locatie Dr. 
Hoijngstraat in hun eigen klas. Vervolgens gaan de 
kinderen in de vaste cohorten verschillende spellen 
doen op het plein. De groepen 5 t/m 8 gaan in de 
Schaapskooi en op locatie Flierenhofstraat 
activiteiten doen. Zij zullen van 8.30-12.00u sportief 
bezig gaan met hun eigen klas als cohort. De 

groepen 5/6 starten bij de Schaapskooi. 
Zij worden daar om 8.30 uur verwacht. De 
groepen 7/8 starten om 8:30 uur op de 
Flierenhofstraat en gaan in de loop van de 
ochtend naar de Schaapskooi en groep 
5/6 volgt dan de activiteiten op school. 
Let op; de groepen 5 t/m 8 zijn gewoon 

om 14.30uur uit. De groepen 1 t/m 4 zijn die dag om 
12.15 uur klaar, net als anders. Op naar een oranje 
getinte feestelijke sportdag! 

Burgemeester op visite en kinderburgemeester 
Robin aan het werk Alweer even geleden kwam de 
burgemeester van Lingewaard Nelly Kalfs op visite 
in de Kastanje (stamgroep 7/8). In de Kastanje zit 
ook Robin Meijerman. Hij is momenteel 
kinderburgemeester van Bemmel. Daar zijn we als 

IKC Donatushof natuurlijk heel 
trots op. Samen met de 
burgemeester vertelde Robin wat 
zijn rol als kinderburgemeester is; 
organiseren van en opkomen voor 
dingen die van belang zijn voor 
kinderen in de gemeente. Zo heeft 
hij zich bijvoorbeeld al hard 
gemaakt voor het realiseren van 
een legale graffitiplek. Deze plek 
wordt binnenkort officieel door 
hem geopend.  

Vanuit de gemeente ontvingen we 
onlangs een bericht met daarin een oproep voor 
Robin. Hij zou graag horen of kinderen iets missen 
in Bemmel. Weten zij misschien een plek die 
onveilig is of waar iets gerepareerd moet worden? 
Of hebben ze misschien een ander goed idee voor 
de gemeente? De kinderen worden van harte 
uitgenodigd dit te mailen naar: 
kinderburgemeester@lingewaard.nl 

De mails worden verzameld en door burgemeester 
Kalfs en kinderburgemeester Robin besproken. Op 
30 juni 2021 wordt er dan met de 
kinderburgemeester en de kinderen van groep 8 

van de Donatushof een speciale bijeenkomst op het 
gemeentehuis in Bemmel gehouden. De voorstellen 
zullen dan behandeld worden en er zullen ook 
besluiten genomen worden. Een buitenkans! 
Kinderburgemeester Robin en burgemeester Kalfs 
wachten reacties van de kinderen met spanning af. 

Bericht van schoolmaatschappelijk werk Van 
schoolmaatschappelijk werk kregen we het verzoek 
het volgende op te nemen in onze nieuwsbrief: Van 
22 tot en met 26 maart was de week van het geld. De 
week van het geld is er om kinderen en jongeren 
voor te bereiden op hun financiële zelfredzaamheid. 
Vanuit het maatschappelijk werk willen wij ook 
aandacht besteden aan u als ouder. U kunt voor 
verschillende financiële onderwerpen contact 
opnemen met ons: 

• U heeft een minimum inkomen en u wil weten 
voor welke minimavoorzieningen u eventueel in 
aanmerking komt; 

• Er wijzigt iets in uw inkomen en u wil weten 
welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld uw 
budget of wat er veranderd moet worden in uw 
toeslagen; 

• U komt niet uit met uw inkomen; U heeft 
betalingsachterstanden en het lukt u niet deze af te 
betalen.  

Wij kunnen hierin samen met u meekijken of u 
eventueel verwijzen naar de juiste hulpverlening. 
Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de 
schoolmaatschappelijk werker: Linda Jeronimus, tel: 
06-46727749 E: L.jeronimus@rijnstad.nl 

Aanmelden jongere broertjes en zusjes In deze tijd 
van het jaar zijn we wat de organisatie betreft ook 
aan het vooruitkijken naar komend schooljaar. 
Daarvoor is het van belang zo goed mogelijk zicht te 
hebben op de aantallen kinderen. Mochten er 
broertjes en zusjes zijn die volgend schooljaar ook 
naar ons IKC komen, dan is het fijn wanneer die zo 
snel mogelijk aangemeld worden. Dank voor de 
moeite alvast! 

Weer doekoe actie bij Coop Mocht u wel eens bij de 
Coop komen; vanaf maandag 19 april kunt u daar 
weer sparen voor Doekoe-munten. Zo spaart u mee 
voor gratis sport- en spelmaterialen voor school. 
Altijd welkom! 
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