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Stamgroepleiders berichten hier tijdig over, mocht
dit het geval zijn. Ook de peuters krijgen Pietengym.
Zij doen dit gewoon op school met hulppietjes uit
groep 4.

Herfstprojecten en Sinterklaas
en bericht van de peutergroep
Ouderklankbordgroep
Personele ontwikkelingen
Vacature penningmeester ouderraad
Overig nieuws

Herfstprojecten en Sinterklaas Het hele IKC staat
deze weken in het teken van de herfst en
de daarmee samenvallende komst van
Sinterklaas. In de groepen 5 t/m 8 is
bovendien aandacht voor mediawijsheid.
Meerdere projecten die goed mogelijk zijn
naast elkaar.
De jongere kinderen volgen het verhaal
van het Sinterklaasjournaal. Lessen en
activiteiten in de groep worden
daarop afgestemd. De oudere
kinderen beleven op hun manier ook
nog plezier aan het journaal. Op
30 november zal er weer Pietengym
zijn voor alle kinderen van
Donatushof in de Bongerd. Het kan
zijn dat de tijden waarop gegymd
wordt anders zijn die dag.

Vrijdag 3 december komt Sinterklaas naar
Donatushof. De schooltijden zijn die dag hetzelfde
als op gewone vrijdagen. De kinderen mogen
gewoon fruit en drinken meebrengen. Sinterklaas
wordt op de Dr. Hoijngstraat rond 8.45u verwacht.
Hoe hij daar zal aankomen is nog een verrassing!
Sinterklaas en zijn Pieten mogen daar gaan genieten
van een speciale viering. Helaas kunnen ouders daar
in verband met de regelgeving omtrent Corona niet
bij zijn. Na de viering zal Sinterklaas met zijn Pieten
nog een kort bezoekje aan alle groepen brengen,
ook bij de kinderen van de opvang en de peuters.
Vervolgens gaan Sint en Pieten naar de
Flierenhofstraat waar zij in de loop van de ochtend
feestelijk worden ontvangen. Ook daar zullen zij alle
groepen een bezoekje brengen. Aan het einde van
de ochtend zal Sinterklaas vanaf daar weer worden
uitgezwaaid.
In de peutergroepen worden Sinterklaas
en Kerst gekoppeld aan het thema
kleuren en vormen. In het Olifantenbos
worden binnen die context woorden
geleerd en kring-, spel– en beeldende
activiteiten gedaan. Sint en Kerst
beloven er dus kleurrijke feestjes te worden .
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Ouderklankbordgroep Vorig schooljaar is het idee
gevormd om een ouderklankbordgroep te starten
met als doel input van ouders te krijgen vooral op
het gebied van onderwijsinhoudelijke onderwerpen.
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het delen met
elkaar van wensen en ideeën voor de praktijk met
betrekking tot onze jenaplanvisie. Het is van waarde
hier samen met ouders in op te trekken en
ontwikkelingen op de langere termijn in beeld te
hebben. Wij zijn op zoek naar ouders met een
helicopterview die zitting willen nemen in zo’n
klankbordgroep omdat ze graag mee willen denken
met het team over de IKC-ontwikkeling. Dit
schooljaar zullen we twee keer bij elkaar komen.
Heb je belangstelling om aan te sluiten?
Aanmelding graag via Margriet.
Informatie met betrekking tot het personeel en
invalproblematiek Op personeelsgebied zijn er een
aantal zaken die wij graag met jullie willen delen.
- Vanaf half september hebben wij een nieuwe
vakleerkracht gym. Zij heet Sanne Bruisten en volgt
Robin Simonis op die een nieuwe baan heeft
geaccepteerd in het voortgezet onderwijs.
- Zoals veel ouders al weten, zal Helen Bouwman
van de Linde voor langere tijd uit de roulatie zijn
omdat zij onder behandeling is voor een tumor in
haar endeldarm. Wij zijn blij dat Resi en Manja
bereid zijn om voorlopig 1 dag meer te werken,
waardoor we een stabiele bezetting kunnen
realiseren in de Linde.
- De invalproblematiek in het basisonderwijs wordt
helaas steeds nijpender. Indien een
stamgroepleider afwezig is en er is geen invaller
beschikbaar, kijken we altijd eerst of er een interne
oplossing mogelijk is. Soms ontkomen we er niet
aan om een groep naar huis te sturen.
- In de opvang is het personeelstekort nog groter.
We zijn permanent op zoek naar nieuwe collega’s,
maar die zijn moeilijk te vinden. Het zittende
personeel van De Linge wordt ingezet waar
mogelijk. Vanwege ziekte hebben we de BSO-groep
afgelopen donderdag helaas niet kunnen bezetten
en moesten de kinderen thuisblijven. Wij vinden het
geweldig dat we in dit soort situaties zoveel begrip
van ouders ervaren en willen jullie daar hartelijk
voor danken.

Vacature penningmeester ouderraad Van de
Ouderraad kregen we het verzoek de volgende
oproep te plaatsen:
Heb jij ervaring met financiën en/of boekhouding?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Bij de Ouderraad is er
namelijk per direct een vacature voor een
penningmeester. De Ouderraad maakt er ieder jaar
weer een feestje van door het organiseren van de
feestelijke activiteiten op school, maar denkt ook
mee met de ouders en biedt een helpende hand aan
de stamgroepleiders. Om dit goed te kunnen doen
hebben wij een penningmeester nodig die zich
bezighoudt met de boekhouding van de Ouderraad,
het controleren van de kas en het bewaken van
budget. Daarnaast kun je, wanneer je dat leuk vindt,
uiteraard ook altijd meehelpen met het organiseren
van feestelijke activiteiten voor de kinderen.
Lijkt het je leuk om als penningmeester bij te dragen
aan een succesvolle Ouderraad? Neem dan contact
op met onze voorzitter, Martijn, via
martijn.degans@infram.nl
Overig nieuws In de jaarkalender stond voor 30
november een thema ouderavond gepland op ons
IKC. Deze avond moet voor nu helaas komen te
vervallen, omdat het gezien de ontwikkelingen
rondom Corona niet mogelijk is veel ouders op
school te ontvangen. We kijken uit naar het moment
waarop dit weer mogelijk is en informeren jullie te
zijner tijd over een nieuwe datum.
Het is heel prettig als broertjes en zusjes van
kinderen die al naar school gaan tijdig worden
aangemeld. Het zorgt ervoor dat we goed zicht
hebben op het aantal kinderen dat het huidige en
ook het volgend schooljaar Donatushof bezoekt. Ook
helpt het ons om de stamgroepen zo evenwichtig en
goed mogelijk te kunnen
vormen.

