
Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2015-2016 1 

  
 

Nieuwsbrief  De Doornick nummer 2,     9 oktober 2015 

agenda 

Oktober  

1 Rondleiding door kinderen voor ouders 

5 Dag van de leraar 

7 Studiedag Linge (alle kinderen vrij) 

8 Start Kinderboekenweek 

9 Nieuwsbrief 2 

15 Afsluiting Kinderboekenweek 

16 Studiedag onderbouw 1: leerlingen groep 1 t/m 4 vrij! 

26 t/m 30 Herfstvakantie  

  

November   

3 Luizencontrole  

5 Kom in de klas 

13 Nieuwsbrief 3 mee 

19 Viering vanaf 14.00 uur 

20 Studiedag onderbouw 2: leerlingen groep 1 t/m 4 vrij! 

27 Rapport mee 

  

 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
 “Raar, maar waar!” 

 Betere resultaten en een vrolijker kind? Laat het lekker lezen! 

 Bedankje! 

 Spelen Met Taal 

 Studiedag 7 oktober   

 Kom in de klas 

 Schoolplein 

 Volgende nieuwsbrief 13 november 2015 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website en in uw postvakje (de 

nieuwsbrief wordt namelijk ook via de mail verstuurd)! 

  

De Doornick 

katholieke basisschool  

Blauwe Hoek 40 

6686 AE Doornenburg 

Tel. :0481-421208 

Fax :0481-431067 

E-mail :doornick@delinge.nl 

Website :www.dedoornick.nl 
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“Raar, maar waar!” 

 

Over de Kinderboekenweek 2015 het volgende: 

 Op de site van het CPNB Kinderboekenweek vind je veel informatie over het thema van 

dit jaar: “Raar, maar waar!” Snuffel er maar eens rond. 

 Zoals elk jaar gebruikelijk is op onze school ontvangen de leerkrachten van de groepen 

de kerntitelboeken en bijbehorende lessuggesties rond dit thema. Deze boeken zullen 

de basis vormen tot het werken in de groepen rond het thema. Na de KBW worden 

deze boeken in orde gemaakt voor uitleen in de schoolbieb. 

 De opening van de KBW 2015 vindt plaats op donderdagmorgen 8 okt om 8.35 u. op het 

plein of in de gymzaal.  De groepen geven het startsein door het neerzetten van een 

soort wave op het Kinderen voor Kinderen lied “Raar, maar waar!” 

 Gedurende  de hierop volgende week werken de kinderen rond dit thema in de groepen. 

 

Uitnodiging: 

 Op donderdagmiddag  15 okt  van 13.00 tot 15.00 u. presenteren de kinderen van elke 

groep hun bevindingen aan groepjes kinderen uit de andere groepen. Ook ouders, opa’s 

en oma’s zijn in de groepen welkom. 

 

Tijd en plaats van de presentaties op donderdag 15 oktober:  

 

Tijd waarop de presentatie plaatsvindt In de groepen 

Van 13.15 tot ± 13.30 uur In groep 8 

Van 13.35 tot ± 13.50 uur In groep 6/7 

Van 13.55 tot ± 14.10 uur In groep 4/5 

Van 14.15 tot ± 14.30 uur In groep 3/4 

Van 14.35 tot ± 14.50 uur In groep 1 / 2 A 

Van 14.35 tot ± 14.50 uur In groep 1 / 2 B 

 

In de schoolbieb-idee: 

Breng ook zeker een bezoekje aan onze schoolbieb in bedrijf. Snuffel gerust rond en is er 

tussentijds een moment over, neem een boek en lees een stukje voor aan elkaar.  

 

Koop een kinderboek bij Bruna en lever de bon in op school! 

Bij Bruna zijn we vóór meer leeskracht. Daarom kun je nu bij Bruna sparen voor je schoolbieb. 

Hoe werkt het? Koop een kinderboek bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek van 7 t/m 18 

oktober, en lever de bon in op school bij je juf of meester. De school verzamelt alle 

kassabonnen en komt aan het einde van de actie naar een van onze Bruna winkels om de 

kassabonnen in te leveren. De school mag bij Bruna voor 20% van het totale bonbedrag 

leesboeken uitzoeken. Voor niets! Nou ja, voor de bonnen. Hoe meer kinderboeken jullie bij 

Bruna kopen, hoe meer boeken er dus naar de schoolbieb gaan! Dus zorg ervoor dat de rest 

van de klas ook meedoet 

  

https://www.bruna.nl/leeskracht
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Betere resultaten en een vrolijker kind? Laat het lekker lezen!  

 

Ons nieuwe schooljaar is al weer een maandje oud. Tijdens  de welkomgesprekken is kennis 

gemaakt met elkaar en met het van start gaan van ieders leerproces. Wat is nodig? Hoe 

kunnen we elkaar ondersteunen? Ook heeft uw kind een rondleiding binnen het 

klassenmanagement van zijn/haar groep aan u gegeven. Voor u, ouders, is het altijd weer 

spannend: hoe gaat uw kind het dit jaar doen?    

Jan Paul Schutten, kinderboekenambassadeur, inspireert ons aan het begin van de 

Kinderboekenweek o.a. als volgt:  

Wat zou het fijn zijn als er een middel zou zijn waarmee je prestaties kon verbeteren. Een 

soort van doping, waarmee het kind betere resultaten haalt en meer plezier heeft op school. 

Goed nieuws: die doping bestaat. Hij heet: ‘boeken lezen’. Door boeken te lezen gaat niet 

alleen de leesvaardigheid van het kind omhoog, maar ook de leervaardigheid. Het kind leest de 

teksten in schoolboeken gemakkelijker, begrijpt ze beter en krijgt daardoor meer plezier in 

de lessen. Het haalt betere resultaten. Lezen verlengt ook de aandacht inspanning, zodat 

kinderen zich langer en beter kunnen concentreren. En lezen is denken met andermans hoofd. 

Dat is voor ieder mens goed.  

Op goede scholen is allang doorgedrongen dat het investeren van tijd per dag in vrij lezen 

voor betere resultaten zorgt. Maar ouders kunnen zelf ook een belangrijke rol spelen. Met 

name als hun kinderen zeggen dat ze niet van lezen houden. Die kinderen vergissen zich, want 

ze weten gewoon niet welke boeken er allemaal bestaan.  

Elk kind houdt bijvoorbeeld van verhalen. Geen klas ter wereld die naar de leerkracht roept: 

“Alwéér een verhaal? We zouden toch gaan rekenen?” Er zijn spannende, grappige, 

romantische, magische, fantasierijke, gevoelige, inspirerende en stoere verhalen voor ieder 

kind.  

En er zijn er nog meer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet van lezen houden of 

leesproblemen hebben vaak wel van informatieve boeken houden. Bij zulke boeken hoeven ze 

niet tot het einde door te lezen om te weten te komen hoe het boek afloopt. In elke alinea 

worden ze juist beloond met informatie, of dat nu om paarden, piraten, planeten of popmuziek 

gaat.  

Kortom voor elk kind zijn er boeken en onderwerpen op maat. Een middagje rondstruinen in 

een bibliotheek of boekwinkel levert al gauw een volle tas met uren en uren leesplezier op.  

Wie als ouder dus een vrolijker kind met betere schoolresultaten wil moet eens wat vaker in 

een boekenkast kijken…..    

 

Bedankje! 

 

Vrijdag 18 september hebben de kinderen met allerlei spelletjes de kermis van Doornenburg 

ingeluid. 

Bij deze activiteiten hebben we beroep moeten doen op een aantal ouders. 

Langs deze weg willen wij deze ouders en de ouderraad heel hartelijk bedanken voor hun hulp 

en inzet. 

Ook hebben de vendeliers o.l.v. Rick aan onze kinderen een workshop gegeven en een 

demonstratie laten zien. Dit was weer een leuke afsluiting Rick, bedankt!. 

Emily heeft dit jaar met de kinderen streetdance gedaan op gezellige muziek .  

Wat hebben de kinderen genoten van het dansen met jou!  

En als laatste willen we de fam. Roelofs heel hartelijk bedanken voor het gratis lenen van het 

springkussen.  

Het was dankzij jullie inzet een geslaagde ochtend! 
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Spelen Met Taal 

 

Onze school komt dit schooljaar in aanmerking voor het project “Spelen Met Taal”.  

Dit houdt in dat de kinderen dramalessen krijgen in combinatie met woordenschat.  

De woordenschat betreft woorden die uit onze taalmethode komen.  

De lessen worden gegeven door Andrea Diersen in de groepen 3/4 en 4/5 op 

donderdagmorgen.  

Dit  in de periode september t/m december.  

Andrea heeft een stukje geschreven over het project “Spelen Met Taal” waarin zij het een en 

ander uitlegt.   

 

Spelen Met Taal 

In de lessen Spelen Met Taal krijgen de leerlingen dramales waarbij de woordenschat wordt 

uitgebreid en verdiept. Dit betekent dat de leerlingen gaan toneelspelen en dat vinden 

eigenlijk alle kinderen leuk. Ze mogen fantaseren en verhalen bedenken met elkaar. Om een 

mooi verhaal te maken, moeten de leerlingen goed naar elkaar luisteren en kijken. Ze leren op 

deze manier samenwerken. Ook spelen ze met sociale omgangsvormen. Hoe gaat een koningin 

met haar bedienden om in een sprookje? Hoe interview je een inuït – en zeg vooral geen 

eskimo! – op de Noordpool? Of hoe verloopt een eerste ontmoeting met een nieuwe klasgenoot 

op het schoolplein? Om maar een paar voorbeelden te geven. Door een rol te spelen, leren de 

leerlingen zich verplaatsen in iemand.  

Toneelspelen kan niet zonder taal. Hoe meer woorden je kent, hoe mooier de verhalen zijn, die 

je kunt vertellen. In de lessen Spelen Met Taal werken we met de woordenlijsten die de 

leerlingen in de taallessen al behandeld hebben of nog gaan behandelen. Dit betekent dat de 

leerlingen de woorden opnieuw horen en in de context van een zelfbedacht verhaal gaan 

gebruiken. Op deze manier wordt ook snel duidelijk of een woord begrepen wordt en op de 

juiste manier gebruikt.  

Mijn ervaring is dat de leerlingen met veel plezier naar de lessen komen, gaandeweg steeds 

makkelijker zichzelf durven te laten zien en - bijna ongemerkt - hun taal verrijken.  

Andrea Diersen, dramadocent Spelen Met Taal  

 

 

Studiedag 7 oktober   

 

Afgelopen week, op woensdag 7 oktober, hadden de juffen en meesters een studiedag. Op 

zo’n dag zijn de leerkrachten bezig om zichzelf verder te ontwikkelen en weer nieuwe dingen 

bij te leren. Het onderwijs verandert continu en daarom vinden wij het erg belangrijk om als 

school/team/stichting in ontwikkeling te blijven.   

 

De studiedag woensdag was de Linge studiedag. Alle medewerkers van de scholen, 

peuterspeelzalen en kinderopvang van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge 

kwamen samen in De Kolk in Haalderen. De dag werd gestart met een lezing van Kees Vernooij. 

Kees Vernooij is een taal/lees specialist die op een zeer inspirerende wijze ons nogmaals het 

belang van de basisvaardigheden taal/lezen/rekenen heeft bijgebracht. Aansluitend zijn alle 

leerkrachten in groepen uiteen gegaan om hier verder met elkaar over in gesprek te gaan. In 

de middag zijn de eigen schoolteams met elkaar aan de slag gegaan, dit om bouwstenen aan te 

leveren voor ons komende strategisch- en schoolplan.   
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Kom in de klas 

 

Op 5 november: 9.15 – 10.00u en 10.15 – 11.00u. 

Visie en doel: 

Door als ouders op de hoogte te blijven van wat en hoe er geleerd wordt op school, bieden we 

hen de gelegenheid aan lessen deel te nemen. Ons doel is het kind zowel op school als thuis 

eenduidig bij te staan in zijn/haar leerproces. 

Zelf zien en ervaren, dat kan! 

Wat leert uw kind op school en vooral hoe leert uw kind de leerstof. Dat is de ervaring, die we 

aan u, ouders, willen meegeven op de ‘Kom in de Klas’-momenten. 

 Hoe leert uw kind bv. sommen als 75 – 38 = 

 Hoe leert uw kind letters schrijven en woorden 

 Hoe leert uw kind plannen op het planbord en werken met weektaak 

 Hoe leert uw kind lezen en begrijpen wat er gelezen wordt 

 Hoe leert uw kind de spellingregels 

 Hoe leert uw kind het meten van inhoud 

Dit is slechts een greep uit de basisleerstof die jaarlijks aan bod komt op school. 

De organisatie rond 5 november: 

 Vanaf 1 oktober mag je je inschrijven om 1 les te volgen in 2 verschillende groepen. 

 De inschrijflijsten liggen op 1 oktober in de Schoolbieb, zodat u na het volgen van de 

rondleiding, al zou kunnen inschrijven. 

 Vanaf 2 oktober hangen de inschrijflijsten bij de groepslokalen. 

 Het deelnemen aan de lessen is alleen bedoeld voor ouders( 1 ouder per kind). De vraag 

is dan ook om geen kleine broertjes of zusjes mee te brengen. 

 Schrijf in 2 verschillende groepen om 1 les te volgen in.  

 De tijden zijn: van 9.15 – 10.00 uur en van 10.15 – 11.00 uur. 

 In de pauze staat de koffie klaar! 

U bent voor even weer ‘de leerling’ van toen, in de tijd van nu. Het is fijn om te weten hoe uw 

kind de lesstof nu aangeboden krijgt. Dat te weten, helpt u om  ook thuis uw kind te kunnen 

ondersteunen. Wees welkom! 

 

Schoolplein  

 

Zoals u mogelijk al heeft gezien heeft de werkgroep schoolplein weer hard gewerkt. Naast 

het schoolplein blad- en zandvrij te maken hebben zij dit keer ook voor bankjes en 

bloembakken gezorgd. De bankjes hebben ondertussen ook al een verflaagje gekregen en de 

bakken zijn gevuld met mooie planten. Wij zijn als school hier erg blij mee, het ziet er super 

uit, bedankt! 

 

Volgende nieuwsbrief  

 

De volgende nieuwsbrief, nummer 3 gaat uit op vrijdag 13 november 

 

 

 

 


