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Op naar de zomerweek In zomerse sferen leven we 
toe naar de zomerweek; zonder jas naar school, een 
extra beker water in de tas en de pleinen vol in 
bloei staande struiken die de mooiste vlinders 
aantrekken.. Nog een week en dan sluiten we af met 

de traditionele zomerweek. Dat doen 
we dit jaar met veel sprookjes! 
Vandaag hebben de kinderen de 
uitnodiging voor de zomerweek 
ontvangen. Op het programma staan 
o.a. een spelletjesdag in het thema 
sprookjes, het oudertoneel en het 
cabaret van groep 8 en er is ruimte 

voor kennismaking en afscheid. Ook dit jaar zijn er 
in deze week andere schooltijden: van maandag tot 
en met donderdag zijn de kinderen om 13.00 uur uit 
en op vrijdag 15 juli begint de zomervakantie  voor 
iedereen om 12.15 uur. Bij veel activiteiten zullen de 

kinderen van de verschillende locaties elkaar 
ontmoeten. Op de uitnodiging staat ook praktische 
informatie. Op Parro kunnen vanuit de stamgroep 
nog aanvullende berichten komen. Wij verheugen 
ons erop! 

Tentoonstelling middeleeuwen Het voelde als een 
heus museum op beide locaties; in de eerste plaats 
door al het mooie werk dat gemaakt was bij het 
project over de middeleeuwen, maar zeker ook door 
de vele bezoekers die dat 
tentoongestelde werk kwamen 
bewonderen. Wat fijn een school zo 
vol belangstelling voor elkaar en 
voor het werk van de kinderen. Zij 
namen hun kans waar en vertelden, 
lieten zien, lazen voor en waren 
trots op alles wat ze geleerd en 
gemaakt hadden. Het komende 
schooljaar zullen er weer vaker dit 
soort momenten gekoppeld worden aan de 
projecten, waarmee ons Jenaplan IKC de leer– en 
leefgemeenschap is in de brede zin van het woord. 

11-15 Zomerweekactviteiten Olifantenbos  
18 juli—26 aug  Zomervakantie Olifantenbos 
 

1  Groepen 1 en 2 vrij 
11-15 Zomerweek, ma t/m don 13.00 uur uit,  
            vrijdag12.15 uur start van de vakantie 
18 juli– 26 aug    Zomervakantie 
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De zon schijnt in de bieb op school De zon schijnt in 
de Bieb op school. Sinds het begin van 2022 hebben 
we op locatie Flierenhof een bieb! Met 20 (!) 
enthousiaste biebouders zorgen we ervoor dat de 
bieb iedere dag 1,5- 2 uur geopend is voor alle 
kinderen van IKC Donatushof. De afgelopen weken 
heeft het thema Zomer centraal gestaan. Er waren 
boeken uitgestald over verschillende landen, de 
zee, de camping en boeken met reisverhalen. En op 
het raam een grote zon waar leerlingen zijn of haar 
boekentip op mocht schrijven voor de aanstaande 
zomervakantie. We delen er graag een aantal: 

-Honderd uur nacht van Anna Woltz 
Een meisje vliegt naar New York, het 
hotel dat ze hadgeboekt blijkt niet te 
bestaan… heel spannend. 

- Mot en de metaalvissers van Sanne 
Roosenboom – Om de zomer door te 
komen koopt Mot een magneet om 
mee te vissen en dan vindt ze een 
duikboot…. 

- Soul Riders van Helena Dalgren – 
Spannend en fantasievol. Het boek is gebaseerd op 
het online spel Starstable. 

- Julius Zebra – Rollenbollen met de Romeinen van 
Gary Northfield – Avontuur en fantasie waar je ook 
nog wat van op steekt. 

- En niet te vergeten Kapitein Onderbroek en 
Dogman van Dav Pilkey. 

Na de zomervakantie gaat de bieb weer open en 
gaan we weer voor ons doel: kinderen in contact 
brengen met boeken en ze plezier laten beleven aan 
lezen. Daarnaast hebben we nieuwe doelen om te 
bereiken, zoals vaker de kinderen van de locatie Dr. 
Hoijngstraat in de bieb, onze eigen thema’s verder 
ontwikkelen en we gaan leuke activiteiten bedenken 
voor de Kinderboekenweek in oktober. Wil je 
meedenken of meedoen met de Bieb op School? Dat 
kan altijd. Neem daarvoor contact op met Manon 
Bremer of kom gewoon een keertje langs tijdens 
onze openingstijden. 

Pluim voor de groepshulpen ven Het Olifantenbos 
In peutergroep het Olifantenbos komt elk dagdeel 
een groepshulp vrijwillig helpen. Zij zijn de extra 
handen voor de pedagogisch medewerkers en 
onmisbaar. Zij maken deel uit van ons team. Tijdens 

de ochtend nemen ze deel aan alle 
groepsactiviteiten, schuiven aan bij het spelen, 
zorgen dat het drinken en eten klaar staat, vergeten 
niet om aan de pm’ers een kopje koffie/thee te 
brengen, en denken mee over activiteiten. Verder 
zorgen ze dat het lokaal wordt aangeveegd en de 
tafels weer schoon zijn voor een volgende activiteit. 
Ze zijn dus onmisbaar en verdienen een PLUIM. 
Mary, Paula en Jacqueline zijn alle 3 al vele jaren 
vertrouwde mensen in het Olifantenbos. Paula gaat 
voor de zomervakantie stoppen, ze heeft een 
prachtige baan bij het Hospice. Voor ons helaas, 
maar voor haar een droom die uitkomt. Jacqueline 
start na de vakantie aan haar laatste jaar en gaat 
daarna met pensioen. Mary is het langste bij ons en 
blijft zolang haar gezondheid het toelaat. OPROEP: 
voor na de zomervakantie zijn wij op zoek naar 
nieuwe vrijwillige groepshulpen. Bent u 
geïnteresseerd? Wilt u meer informatie? Weet u 
iemand uit uw omgeving? Neem gerust contact op 
met Patrick, Sandra, Mientje of Lisette, pedagogisch 
medewerkers in het Olifantenbos. 

Bericht van de ouderraad De Ouderraad is op zoek 
naar jou! Alle feestelijke activiteiten voor de 
kinderen, door het schooljaar heen, worden mede 
mogelijk gemaakt door de Ouderraad. Enthousiaste 
ouders helpen het schoolteam, of het nu eenmalig is 
of vaker, iedere helpende hand is welkom. Om alle 
activiteiten ook het komende jaar weer te kunnen 
laten doorgaan hebben we jouw hulp hard nodig. 
Doe je mee of heb je nog vragen, fijn als je contact 
met mij opneemt (via martijndegans@gmail.com).  
Daarnaast is de Ouderraad er ook om ouders met 
elkaar in contact te brengen en om een klankbord te 
zijn richting het schoolteam. Neem ook gerust 
contact met mij op als je op deze manier een 
bijdrage wilt leveren. 
 
Informatie over de Huggy wuggy knuffel In de 
winkels en op het schoolplein zijn momenteel 
Huggy Wuggy knuffels te koop/te zien. Graag 
attenderen we jullie erop dat er op sociale media en 
via games ook bedenkelijke kanten aan deze knuffel 
zitten, waarvan het goed is om van op de hoogte te 
zijn. Via deze link kunnen jullie hier meer over lezen:  
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/huggy-wuggy 
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