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Kerst op Donatushof 
Bieb op school 
Terugblik studiedag 
Groeigids ouderchat 
 

Kerst op Donatushof Jozef en Maria kregen minder 
tijd om de tocht naar Bethlehem te maken en een 
plekje voor de nacht te zoeken, maar ook nu is dat 

gelukkig toch weer gelukt… In 
alle groepen is het kerstverhaal 
in beeld gebracht op 
verschillende manieren. Waar 
mogelijk is ook verbinding 
tussen de verschillende groepen 
gezocht en gevonden; zo is op 
de Dr. Hoijngstraat een kerststal 

gemaakt op het podium en werd er door alle 
groepen één of meerdere figuren aangeleverd. Door 
met de groep een keertje bij het podium het verhaal 
te bekijken samen, was er ook aandacht voor wat 
anderen gemaakt hadden. Die was er ook bij de 
Secret Santa met wensen voor elkaar; in alle 
groepen werd er iets moois gemaakt voor een 

ander. Dit werd gedeeld bij het kerstontbijtje, in de 
kring of op kussentjes, omdat de tafels en stoelen al 
werden opgehaald.. Ook dat zorgde voor een fijne 
saamhorigheid. Daarmee hadden we een weekje te 
vroeg toch de sfeer die bij kerstmis hoort; warm, 
licht in het donker en samen! 
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Bieb op school Kinderen die plezier hebben in 
lezen, lezen meer. Hierdoor gaan zij steeds beter 
lezen. Lezen heeft een positief effect op de 
woordenschat, spelling en begrijpend lezen. Lezen 
geeft kennis, inzichten en ontwikkelt het denken en 
de verbeelding, maar lezen biedt natuurlijk ook 
ontspanning. Wie wil er nou niet wegdromen bij een 
goed boek? Als kinderen goed kunnen lezen hebben 
ze daar hun hele leven plezier van.  

Hoe geweldig is het daarom dat we in januari 2022 
op onze school starten met een echte bibliotheek: 
“De bieb op school.” (dBos) Dit is een landelijke 
aanpak voor het basisonderwijs waarin bibliotheken 
en scholen een samenwerking aangaan. 

Het doel van de bieb op school is de kwaliteit van 
het lezen verhogen. Door de bieb op school komt er 
dagelijks meer aandacht voor leesplezier op school 
en thuis. De bibliotheek helpt de school om dit doel 
te bereiken. 

Inmiddels is er een enthousiaste groep ouders aan 
de slag geweest met het inrichten van de 
bibliotheek op locatie Flierenhof (in de voormalige 
ICT ruimte). De boeken zijn beschikbaar voor de 
kinderen van de hele school. Er wordt nog gewerkt 
aan gezellige leesplekken voor de kinderen en 

boekenbakken voor de 
prentenboeken. Ook zullen 
ouders vanaf januari iedere 
week actief betrokken zijn bij 
het uitlenen van boeken en 
kinderen helpen bij het kiezen 
van het juiste boek. 

Via Schoolwise (een online 
portal) kunnen kinderen straks snuffelen in thema’s, 
filmpjes bekijken en boeken reserveren, die daarna 
op school worden bezorgd. 

In januari wordt dBos geopend.  

Terugblik op de studiedag Op maandag 13 december  
was er een studiedag voor het team onderwijs van 
ons IKC. Er stonden verschillende punten op de 
agenda waar we in grotere en kleinere groepen over 
gedacht en gesproken hebben. In de ochtend 
maakte de werkgroep Pedagogisch klimaat 
overleggroepjes waarin aan de hand van stellingen 
het gebruik van de knikkerpot op ons IKC 
geëvalueerd werd. De knikkerpot is inmiddels een 
vertrouwd middel in de groepen, waarbij het 
uitdelen van knikkers op fijne kleine èn grote 
momenten eraan bijdraagt een goed pedagogisch 
klimaat in de groepen te hebben. De werkgroep 
rekenen nam ons vervolgens mee in het traject dat 
dit jaar loopt op zoek naar de beste nieuwe 
rekenmethode voor 
onze school. In de 
middag hadden we de 
tweede 
scholingsbijeenkomst 
van dit jaar over 
technisch lezen. 
Effectief technisch 
leesonderwijs en de 
doorlopende leer/
leeslijn zijn daarbij belangrijke speerpunten. Karin 
Versloot, extern deskundige van Expertis, heeft dit in 
de verschillende jaargroepen aangestuurd. Alles bij 
elkaar een leerzame dag waarin we verder kwamen 
en waarmee we verder kunnen! 

Groeigids ouderchat Jeugdgezondheidszorg heeft 
ons gevraagd om aandacht voor de Groeigids- 
ouderchat 0-18 jaar die zij verzorgen. Daar kun je als 
ouder terecht met allerlei verschillende vragen. Elke 
levensfase van je kind is anders en levert weer 
nieuwe vragen op. Hoe pak je dat als ouder aan? 

• Is je kind weleens brutaal of opstandig? 
• Denk je dat je kind gepest wordt? 
• Slaapt je kind slecht? 
• Is je kind wel eens somber? 
• Wil je je kind meer zelfvertrouwen geven? 
• Vind je het lastig om met je kind over veilig vrijen, 
seks en relaties te praten? 

De ouderchat is elke avond en in het weekend 
bereikbaar.  
Chat er over met een jeugdverpleegkundige. Dat kan 
dagelijks anoniem via www.groeigids.nl/ouderchat. 

http://www.groeigids.nl/ouderchat

