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Kinderboekenweek! 
Terugblik op de studiedag 
Gezond eten en drinken 
Meekijken bij de peuters en de opvang 
Bericht van schoolmaatschappelijk werk 
 
 

KInderboekenweek Het is weer Kinderboekenweek 
en dat is te merken in al onze groepen. Er is, nog 
meer dan anders, aandacht voor veel verschillende 
boeken; mooie verhalen, prentenboeken, gedichten, 
fictie en non-fictie. Centraal staat daarbij dit jaar 
het thema ‘Worden wat je wil’ en dat is in het hoofd 
van de meeste kinderen een vat van onbegrensde 
mogelijkheden, zonder obstakels van wat kan en 
mogelijk is. Bij de jongere kinderen gaat het van 
ridder tot elfje tot hond… En hoe ouder ze worden is 
er vooral veel nieuwsgierigheid naar wat er allemaal 
echt kan… Heel leuk is het dan ook dat veel ouders 
deze weken met plezier komen vertellen in de 
groepen over hun beroep. Dat is betekenisvol leren 
met een direct lijntje naar de wereld buiten het 
schoolgebouw. De rijke taal lessen en het 
begrijpend lezen staan ook in het teken van het 
thema van de Kinderboekenweek. Hiermee krijgt het 

geven van taal in samenhang op een mooie manier 
vorm. Ook wordt er groepsoverstijgend gewerkt. De 
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 komen lezen 
op de Dr. Hoijngstraat. Zij hebben zelf een boek 
uitgekozen en zich goed voorbereid. De peuters, 
kleuters en de kinderen van de groepen 3 en 4 
genieten zo iedere dag van mooie boeken en het 
enthousiasme waarmee ze voorgelezen worden. In 
het spel op het plein zien we dat dan weer terug. Is 
er een boek over een goochelaar gelezen, dan zijn ze 
de goochelaar… Ook de zwerfboekenkasten zijn in 
deze week weer aangevuld met mooie nieuwe 
boeken. Wandel gerust eens binnen om een boek te 
kiezen uit die kast en lekker mee te 
nemen voor thuis! 

6     Linge studiedag IKC 
19 Inloopochtend 
25-29  Herfstvakantie peutergroep 
 
 

6 Linge studiedag IKC 
11-22  Startgesprekken groep 2,4,6,8 
14 Kinderraad 
20 Terugkom moment oud groep 8 
25-29  Herfstvakantie 
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Terugblik op de studiedag Op woensdag 6 oktober 
was er voor het hele team van IKC Donatushof de 
jaarlijkse Linge studiedag. Als gevolg van de bij de 
organisatie van de dag nog geldende 
coronamaatregelen hebben alle Linge-scholen en 
IKC’s invulling gegeven aan de dag op hun eigen 
locatie. Dat gaf ons de gelegenheid verder te gaan 
met verdieping van de plannen omtrent 
cultuureducatie op Donatushof. Sander Spaan, 
directeur van de Open Academie in Bemmel, 
ondersteunt ons daarbij. In het verhaal waarmee hij 
de dag startte, werd het belang van cultuur in de 

ontwikkeling van de kinderen in 
de vorm van muziek, dans, 
theater nogmaals duidelijk. 
Door  deze disciplines 
structureel een plek te geven op 
het IKC, wordt de ontwikkeling 
van de kinderen niet alleen 
rijker, maar krijgen leren en 
groeien in de meest brede zin 
van het woord de beste kansen. 
Verbeelding en creativiteit 
worden aangewakkerd; zang, 
dans en beweging zorgen ook 
voor ruimte in je hersenen om 
de andere vakken op school 
verder en beter op te nemen. 

Als team hadden we zelf het geluk dit te kunnen 
ondervinden tijdens de studie dag. Er was een 
workshop dans en drama, waarbij ook centraal 
stond dat iedereen met plezier mee kon doen en 
zich kon ontwikkelen, ook de mensen die bij 
voorbaat wat terughoudend waren en zich ergens 
overheen moesten zetten. Van Sander kregen we als 
compliment dat we hier als team mooi samen in 
optrokken; precies dat willen we ook realiseren in 
de groepen natuurlijk. Dat wat we geleerd en 
gedaan hebben, kunnen we ook zo morgen in de 
groepen met de kinderen doen.  

Later op de dag gingen de mensen van de BSO in 
gesprek met de werkgroep 
pedagogisch klimaat. Zij hebben 
stappen gezet in het verder 
realiseren van uniformiteit in visie 
binnen alle geledingen van het IKC. 
Ook is er in de werkgroep 0-7 jaar 
inhoudelijk verder gewerkt om de 
doorgaande lijn te waarborgen. De 

collega’s van opvang aan 
kinderen van 0 - 4 jaar, de 
peutergroep en stamgroep 1,2 
deden dit onder leiding van 
Martine Kersten, onze intern 
begeleider. Zij maakten daarbij 
gebruik van theorie uit het 
Jenaplan boek ’Ik wil spelen’.  

Op de studiedag is het hele team  door de 
ouderraad, in het kader van de dag van de 
leerkracht op 5 oktober, getrakteerd op een krat vol 
lekker fruit! Fijn en lekker! 

Gezond eten en drinken De attentie van de 
ouderraad voor het team geeft mooi de gelegenheid 
om op deze plek nog eens te herinneren aan de 
afspraken die er zijn op het IKC om gezonde 
tussendoortjes en lunch mee te brengen en voor een 
verantwoorde traktatie te zorgen op het feestje van 
de kinderen. Als we hier samen zorg voor dragen, 
lukt het iedereen dit beter en vanzelfsprekend in 
stand te houden.  

Meekijken bij de peuters en de opvang Zoals al 
eerder gedeeld in de nieuwsbrief  zullen we in de 
peutergroepen dit jaar Kom in onze kring 
organiseren. De kring is bedoeld voor de kinderen 
en hun ouder(s)/verzorger(s). Er vindt een 
gezamenlijke activiteit plaats die aansluit op het 
actuele thema van de groepen. In de opvang blijven 
de inloopochtenden; een mooie gelegenheid om 
eens binnen te wandelen en een indruk te krijgen 
van de opvang in de praktijk. In de jaarkalender op 
de website en op de maandelijkse agenda in de 
nieuwsbrief zijn de data van deze meekijkmomenten 
opgenomen. 

Bericht van schoolmaatschappelijk werk De week 
van de Opvoeding (4 tot 10 oktober) stond in het 
teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden 
van kinderen en jongeren is belangrijk en soms best 
een uitdaging. Veel voorkomende vragen zijn: Wat 
heeft mijn kind nodig van mij? Hoe kan ik mijn kind 
het beste helpen? 

Binnen de school kunnen ouders met vragen of voor 
een luisterend oor altijd terecht bij de 
schoolmaatschappelijk werker Renate van Schaik, 
0621531805. 
 


