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Laatste stuk van het schooljaar Ook dit jaar is de 
laatste periode van het schooljaar bijzonder. Groep 
8 is begonnen met de repetities voor het cabaret. 
De overige groepen hebben nog de weken voor de 
boeg waarin er getoetst zal worden op de 
verschillende vakgebieden, zodat stamgroepleiders 
een volledig beeld hebben van wat er lukt en van 
wat er nog om aandacht vraagt. Dat is nodig om in 
het volgende schooljaar vanaf de start weer 
onderwijs op maat te kunnen geven. Er is een begin 
gemaakt in alle groepen met het zorgvuldig 
verdelen van de leerlingen die doorgaan naar een 
nieuwe groep. Leuk voor de kinderen die het 
betreft, maar ook best spannend natuurlijk. In de 
tussentijd kan er veel buiten met het mooie weer en 
zijn we natuurlijk vooral nog veel aan het leren. Dit 
alles binnen de context van een mooi project op de 
hele school: De middeleeuwen! 

Schoolbreed project over de middeleeuwen Met veel 
plezier en vanaf het begin een grote betrokkenheid 
is er in alle groepen een start gemaakt met het 
geschiedenisproject over de middeleeuwen.  Er valt 
op een heel brede manier inhoud te geven aan dit 
project met vooraf bepaalde doelen die afgestemd 
zijn op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich 
bevinden. Het biedt mooie kansen om met de 
kinderen van andere groepen te delen. Leren van en 
met elkaar!  

24  Inloopochtend opvang 
26-27 Hemelvaart 
 
 

19  Studiedag basisschool 
26-27 Hemelvaart  
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Schooltuintjes Door de kinderen van groep 5 wordt 
er hard gewerkt in de schooltuintjes. Na het zaaien, 
kan er al geoogst worden. Tussendoor onkruid 
wieden en vooral ook water geven natuurlijk!  Mooi 
om hiervoor samen verantwoordelijkheid te leren 
dragen. De vrijwilligers van Stichting Lingewaard 
Natuurlijk leren de kinderen tussendoor ook nog 
veel over de groei van gewassen en wat daar voor 
nodig is. Dat gebeurt, als altijd, met veel 

enthousiasme!  

 

 

 

 

 

Terugblik op de studiedag Afgelopen donderdag 19 
mei had het hele team onderwijs een studiedag. In 
de ochtend kreeg de scholing rondom effectief en 
verdiepend leesonderwijs, waar we vorig schooljaar 
mee van start zijn gegaan, een vervolg. Er is veel 

geleerd over hoe er gewerkt kan 
worden met rijke teksten, door er 
met de kinderen in opeenvolgende 
lessen mee aan de slag te gaan. 
Karin Versloot, extern deskundige 
die dit traject vanuit Expertis 

begeleidt, bracht veel boeken mee met het thema 
middeleeuwen. Toen we praktisch aan de slag 
gingen, konden we dan ook lessen ontwerpen die 
we de komende weken direct kunnen geven.  

Jong geleerd, oud gedaan Geen apart bericht van de 
peutergroep, wel het verzoek van Mientje om aan de 
hand van twee foto’s in de nieuwsbrief te laten zien 
hoe de  peuters tijden het buiten spelen leren van 
de grotere kinderen. Klimmen in bomen 
bijvoorbeeld!                   

Centrale Lingeraad zoekt leden Voor schooljaar 
2022/2023 heeft de CLR diverse leuke en 
interessante vacatures, ook voor de oudergeleding. 
De Centrale Lingeraad is het centrale 
medezeggenschapsorgaan van De Linge op 
stichtingsniveau. Het is een enthousiaste club 
mensen die het van belang vindt het bestuur op 
kritisch-positieve manier te volgen en bij te staan. 
Met een volledige bezetting zijn zij een volwaardig 
gesprekspartner voor het bestuur en de andere 
inspraakorganen binnen de stichting. Heeft u 
interesse? Lees de bijlage! 

Column Margriet Vorige week had ik een gesprek 
met iemand van De Linge over omhoogkomende 
tegels op het plein op H. In mijn mijmeringen 
verbond dit gesprek zich met een symposium op de 
opleiding van mijn jongste zoon over biodiversiteit. 
Het publiek werd gevraagd wat men 
onder ‘natuur’ verstaat. Eén van de 
antwoorden was ‘wij mensen’. Wij 
zijn onderdeel van de natuur en wij 
wortelen in de omgeving waarin wij 
leven. Wanneer wij een goede 
voedingsbodem hebben en 
regelmatig ‘water’ krijgen, dan 
wortelen we diep en staan we stevig. 
Dit neemt echter niet weg dat om te groeien ons 
wortelgestel zich moet blijven ontwikkelen. Net 
zoals bij bomen. En krijgen die onvoldoende 
voeding/water vanwege tegels of asfalt, dan zoeken 
hun wortels een weg naar boven.    
 
In welke voedingsbodem wortelen wij op 
Donatushof? Volgens mij bestaat onze bodem uit 
onze jenaplanvisie. Daar halen wij onze inspiratie uit 
en onze identiteit. En we merken ook dat als er iets 
is dat onze voedingsbodem ‘verstikt’ - inspectie 
eisen, personeelstekort, een vol curriculum - we een 
weg moeten zoeken naar nieuw ‘water’, nieuwe 
inspiratie. Of wellicht moeten we dan vooral op zoek 
naar een weg waarop we het bestaande ‘water’ weer 
kunnen laten stromen, er is immers al zoveel moois/
goeds. Zoeken naar nieuwe wegen, nieuwe inspiratie 
is nodig om te ontwikkelen en te groeien, want ook 
ons wortelgestel is niet statisch, het beweegt mee in 
de realiteit waarin we leven. Laten we met elkaar op 
zoek blijven naar dat wat onze voedingsbodem 
nodig heeft om te blijven ontwikkelen tot een uniek 
IKC: Donatushof!  


