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Afscheid van conciërge Kees Afgelopen week
hebben we afscheid genomen van Kees. Hij gaat
genieten van een welverdiend pensioen waarin hij
alle tijd zal hebben voor zijn gezin en
dan met name de kleinkinderen. Op
donderdag hebben de kinderen Kees
in het zonnetje gezet. Met liedjes en
muziek werd hij, samen met zijn
vrouw Ria, welkom geheten op de Dr.
Hoijngstraat. Daar kreeg hij een
viering met van iedere groep iets
moois op de planken en een
zelfgemaakt cadeautje voor op de
camping. Daarna ging hij naar de
Flierenhofstraat waar
achtereenvolgens een aantal groepen bij elkaar
kwamen om iets op te dragen voor Kees. Op
vrijdagmiddag heeft het team nog even samen

stilgestaan bij het
afscheid van Kees en zijn
gezin. Na het
afscheidswoordje van
Margriet was er nog een
frietje van Polly, het
lievelingseten van Kees!
We zullen Kees zeker
gaan missen, maar
wensen hem natuurlijk
het allerbeste toe. Deze
week start Rob Veens als
zijn opvolger. Rob heeft
vorige week al even
kennisgemaakt. Hij was
eerder conciërge op de
Pius X. Welkom Rob!
Kinderboekenweek 2020 Het is Kinderboekenweek
2020 en we gaan terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van
vroeger tastbaar wordt. Samen met de kinderen
lezen we o.a. spannende verhalen over
dinosaurussen en ridders, verplaatsen we ons in
oorlogstijd of in het leven van een kind tijdens de
watersnoodramp. Eigenlijk hebben we door ons te
verliezen in verhalen over vroeger geen tijdmachine
meer nodig… Toch is het bouwen daarvan en spelen
ermee ook wel heel erg de moeite waard natuurlijk.
Nog een extra dimensie erbij en alle ruimte voor
fantasie en creativiteit.
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Veel muziek op Donatushof Enkele weken geleden
heeft de onderbouw kunnen genieten van een
muzikale voorstelling van Kruis en Mol. Er was
muziek om naar te luisteren, om mee te spelen en
om op te dansen. In alle overige groepen verzorgen
de muzikanten van Troef in deze periode
muzieklessen, waarbij in iedere les een ander
accent wordt gelegd. In de eerste les lag de nadruk
op het luisteren naar muziek. In de komende lessen
zal er ook gezongen en muziek gemaakt worden. De
mannen en hun muziek zorgen voor veel plezier en
een grote betrokkenheid.

Kinderraad weer van start Op 24 september kwam
de Kinderraad weer voor de eerste keer bijeen dit
schooljaar. Het was eigenlijk een
overgangsbijeenkomst. Zowel de leden van vorig
jaar als de leden die aan het begin van dit
schooljaar gekozen zijn, kwamen bij elkaar. De
nieuwe leden zijn Thomas (Rozenbottel), Jan
(Esdoorn), Ella (Kastanje), Jasmijn (Wilg), Malin
(Goudenregen), Koos (Populier), Mila (Plataan) en
Thijmen (Eik). Zij hebben de eerste bijeenkomst
geluisterd naar wat de oud-leden vertelden over
vorig jaar. Ze hebben nu een idee van hoe er
vergaderd wordt en welke onderwerpen zijn blijven
liggen door Corona. Aandacht voor duurzaamheid
op ons IKC is er daar één van. Dit zal nu door de
nieuwe raad weer opgepakt worden. De
eerstvolgende vergadering wordt er een foto
gemaakt van de nieuwe raad. Die houden we dus
nog tegoed.
Toekomst zaaien op natuurakkers “Oude
graanrassen vormen een genetische schatkist voor
de landbouw van de toekomst”, vertelt
biodynamisch boer Louis Dolmans van Doornik
Natuurakkers in Bemmel. Op 18 oktober is iedereen
welkom om samen met Louis spelt te zaaien, met de
hand. Groot en klein mag meedoen met het
Toekomst Zaaien. Het start zondag 18 oktober om 14
uur bij Doornik Natuurakkers op Park Lingezegen
tussen Bemmel en Lent. De verzamelplek voor het

Toekomst Zaaien is bij de schuur, vlakbij het
amfitheater. Louis zal iets vertellen over de granen
en over de natuur en de vogels op zijn bedrijf. Dan
gaat iedereen op ruime afstand van elkaar langs de
akker staan, vervolgens komt de lange rij zaaiers in
beweging en vliegt het graan door de lucht.
Volgende zomer wordt de spelt geoogst en kun je er
brood van bakken. Kijk voor locatie en
routebeschrijving op toekomstzaaien.nl

Bericht van schoolmaatschappelijk werk Wist u
dat in Nederland 86.000 kinderen per jaar te horen
krijgen dat hun ouders gaan scheiden? 1 op de 3
kinderen de scheiding ervaart als een
vechtscheiding? Een ervaring waarvan u hoopt dat
uw kind dit niet hoeft mee te maken. Een scheiding
kan ingewikkeld zijn en er komt veel bij kijken. De
schoolmaatschappelijk werker kijkt graag met u mee
en leert u te kijken door de ogen van uw kind,
waardoor de gevolgen van een scheiding voor u kind
beperkt worden. Naast deze hulp kunt u bij
schoolmaatschappelijk werk ook terecht voor
praktische vragen rondom de scheiding;
bijvoorbeeld over het ouderschapsplan, financiën en
woonruimte. De schoolmaatschappelijk werker is
bereikbaar via telefoonnummer: 06-46727749 of via
de intern begeleider.
Klankbordgroep Zoals wij vorig schooljaar hebben
aangekondigd, willen we graag van start met een
ouderklankbordgroep. Er zijn veel veranderingen
doorgevoerd met de start van het nieuwe schooljaar.
Dit heeft consequenties voor jullie als ouders en ook
voor de ontwikkeling van ons IKC. Wij vinden het
belangrijk om deze wijzigingen samen met jullie
tegen het licht te houden en samen van gedachten
te wisselen over de ontwikkeling van ons IKC en de
inhoud van ons onderwijs/onze opvang. Met name
willen we met jullie stilstaan bij onze jenaplanvisie.
Er zijn veel manieren om deze vorm te geven. Daar
willen we graag met jullie over in gesprek. Wij
denken in eerste instantie aan twee of drie
bijeenkomsten in een schooljaar. Wel kunnen we
ons voorstellen dat er uit deze klankbordgroep
werkgroepen ontstaan. Heb je belangstelling? Laat
het weten aan Margriet.

