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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 3, 

agenda 

November   

19 Viering 14.00 u. 

20 Studiedag Onderbouw. Leerlingen van groep 1 t/m groep 4 vrij 

20  Reshare Kleding inzamel actie  

23 t/m 27 Inschrijven facultatieve oudergesprekken 

25 OR vergadering 

27 Rapport mee naar huis 

30 Alle leerlingen mogen de schoen op school zetten! 

December   

1 en 3 Facultatieve oudergesprekken 

4 Sinterklaasviering, alle groepen om 12.00 uur vrij!! 

11 Nieuwsbrief 4 mee naar huis 

17 Kerstviering  

18 Optie uitslapen:  

iedereen uiterlijk om 10.00 uur op school! 

21 Start Kerstvakantie! 

21 Juf Laura Jarig 

Januari   

4 Weer naar school! 

4 Juffrouw Hanny en juffrouw Angelique Jarig  

 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Thuis extra oefenen! 

 Facultatief ouder-leerkracht gesprek na rapport 1 

 Kermis september 

 Kom in de klas! Ouders weer even in de schoolbanken op 5 november  

 Reshare kleding inzamel actie 

 Brigadier gezocht! 

 Trots en dolgelukkig! 

 Sinterklaasviering 

 Kerstviering 

 Werkgroep haalbaarheid continurooster De Doornick 

 Monitor de Bibliotheek op school  

 Even voorstellen 

 Interview met 2 voorleeskandidaten voor “De Nationale Voorleeswedstrijd” 2015 

 Volgende nieuwsbrief 

 

U vindt de volledige nieuwsbrief op onze website en in uw mailbox! 

 

 

De Doornick 

katholieke basisschool  

Blauwe Hoek 40 

6686 AE Doornenburg 

Tel. :0481-421208 

Fax :0481-431067 
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Thuis extra oefenen! 

Op De Doornick maken wij gebruik van het oefensoftware programma Ambrasoft.  Op een 

leuke, speelse en uitdagende manier werken kinderen aan een stevige basis met rekenen, 

tafels, lezen, spelling en werkwoorden. Rekenen & Taal Thuis is een online programma 

waarmee uw kind thuis ook oefent met de lesstof van school. Het pakket bevat oefeningen, 

quizvragen en spelletjes die het reken- en taalonderwijs van de basisschool ondersteunen. 

Het programma start precies op het niveau van uw kind en de resultaten kunt u volgen in het 

rapport.  

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen vandaag een persoonlijke activeringscode van 

Ambrasoft mee naar huis. Met een paar simpele stappen kunt u gratis gebruik maken van 

Ambrasoft thuis op de computer. 

We wensen iedereen veel leer- en speelplezier! 

 

Facultatief ouder-leerkracht gesprek na rapport 1 

Naast de 3 vaste ouder-kind-leerkrachtgesprekken, die gepland staan gedurende dit 

schooljaar, is er na het rapport, dat u op vrijdag 27 november ontvangt, de mogelijkheid om 

als ouders met de leerkracht hierover van gedachten te wisselen. De groepen 1 en 2 krijgen in 

november nog geen rapport.  Wel is er de gelegenheid voor ouders uit deze groepen om de 

leerkracht te spreken. 

 

Waarom facultatief? 

Het is logisch dat er uit de gesprekken die u de afgelopen tijd gevoerd hebt, indien nodig, 

vervolggesprekken gepland zijn met de leerkracht van uw kind. We vinden dat u het 

onderwijsleerproces van uw kind, door het houden van tussentijdse terugkerende 

vervolggesprekjes, optimaler kunt volgen en gericht steun kunt bieden aan uw zoon of 

dochter. Hebt u tussendoor al vervolgafspraken staan, bekijk dan zelf of het komende 

facultatieve gesprek van na rapport 1 voor u op dit moment nodig is. 

  

Het rapport met de bijbehorende informatieve pagina’s biedt u een beeld van wat uw kind de 

afgelopen maanden geleerd heeft. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zich digitaal 

inschrijven voor een facultatief gesprek. Natuurlijk kan ook de leerkracht de behoefte 

hebben om een gesprekje met u te voeren. In  dat geval ontvangt u van de leerkracht bij het 

uitgaan van het rapport op 27 nov. een e-mail met de vraag om u digitaal in te schrijven. 

 

U kunt zich digitaal inschrijven voor deze gesprekken in de week van 23 november. Vóór 23 

november ontvangt u nog een aanvullende mail met praktische informatie hoe u zich voor deze 

gesprekken digitaal in kunt schrijven.  

De facultatieve gesprekken zullen op dinsdag 1 dec. En donderdag 3 dec. plaatsvinden.   

De facultatieve gesprekken zijn bedoeld voor alle groepen.  

De deelnemers aan het gesprek zijn de leerkracht(en) en de ouders/verzorgers. 

Tijdsduur van het gesprek: 10 minuten. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gepland. 

 

Kermis september 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij iedereen bedankt voor de hulp, de aanwezigheid en het 

regelen van spelletjes. 

Helaas zijn we wat vergeten. We willen graag GVA nog bedanken voor het uitlenen van de oud 

Hollandse spelletjes. Er is enthousiast door de kinderen gebruik van gemaakt.  

Bij deze nogmaals bedankt hiervoor, namens kinderen, team en ouderraad van de Doornick.   
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Kom in de klas! Ouders weer even in de schoolbanken op 5 november 

Fijn dat we verschillende ouders mochten ontvangen die enkele lessen in de groepen kwamen 

volgen. Tijdens de koffiepauze, tussen de 2 lessen in, hoorden we de volgende reacties van de 

ouders die onze eerste ‘Kom in de Klas’-lessen kwamen volgen: 

→ “Mijn dochter was helemaal blij vanmorgen, omdat ik ook naar school kwam”. 

→ “Wat een geduld heeft de leerkracht!” 

→ “Ik heb al vaak gedacht dat ik wel eens een muisje in de groep zou willen zijn…….” 

→ “Ik heb veel geleerd vanmorgen bij het hoofdrekenen over het tiental heen. Leuk om mee 

te maken. Nu weet ik ook hoe ik het thuis kan doen.”. 

→ “Leuk om te zien hoe een Estafette-leesles eruit ziet!” 

→ “Wat een rust tijdens de les!” 

→ “Het gaat heel anders dan vroeger, de kinderen doen veel meer zelf.” 

→ “De rekenles over procenten in groep 8 had een hoog tempo.” 

→  “Mama, waarom kom jij, je weet toch hoe het werkt?”, vroeg een leerling ’s morgens. 

 

De volgende ‘Kom in de Klas’-dag staat gepland op 28 januari. Wees welkom!   

 

Reshare kleding inzamel actie 

Twee maal per jaar komt Reshare (kleding actie van het leger des heils) kleding ophalen op de 

Doornick. De school krijgt hier geld voor en dit geld komt ten behoeve van de ouderraad, zij 

gebruiken het weer om leuke activiteiten voor de kinderen te financieren. 

Hoe meer kleding er verzameld wordt, des te meer geld er binnenkomt. 

Op onze jaarkalender staat altijd vermeld wanneer de kleding inzamel actie plaatsvindt.  

 

Op vrijdag 20 november is er weer een inzameling.  U kunt uw kleding in een vuilniszak doen 

en deze  voor 9.00 uur deponeren bij de ingang van de school aan de Blauwe Hoek. Kinderen 

van groep 1 t/m 4 zijn vrij dus kunnen op 19 november de kleding binnen op school achter 

laten. Wat kunt u meegeven: 

 

In principe mag ALLE textiel  in de zakken. Denk aan kleding, schoenen, gordijnen en (zachte) 

knuffels. Schoon is een pré, maar het hoeft niet per se mooi of 'goed als nieuw' te zijn.  

 

Brigadier gezocht! 

Met spoed zijn wij opzoek naar vaders of moeders die één ochtend (15 minuten) in de week 

ons team komen versterken. Op het moment zijn er nog 5 moeders die uw kind in de ochtend 

veilig laten oversteken. Als er geen nieuwe hulp bij komt zullen de brigadiers niet lang blijven 

bestaan. Ook kunt u zich opgeven als u alleen in nood zou willen invallen. UW HULP IS HARD 

NODIG! 

Voor meer info mail naar or@dedoornick.nl of diananiels@hetnet.nl 

 

Trots en dolgelukkig! 

Trots en dolgelukkig! Op 20 oktober 2015 is onze dochter Yfke Marijke Bartels geboren! 

Yfke, vader en moeder maken het goed!  

Wij willen jullie hartelijk danken voor de felicitaties!  

 

Fred Bartels & Marieke Wooning 
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Sinterklaasviering 

Op maandag 30 november mag de schoen op school gezet worden. 

Neem dus allemaal maandag 30 november je schoen mee naar school! 

 

Groep 1 t/m 5 
Dit jaar zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 Sinterklaas vrijdag 4 december 

verwelkomen op kasteel Doornenburg! 

De kinderen van deze groepen worden om 08.30 uur op school verwacht en lopen samen met 

de leerkracht richting het kasteel.  

Ouders zijn vanaf 09.00 u. tot 09.15 u. welkom op de binnenplaats van het kasteel. De ouders 

zwaaien we uit en mogen naar huis. 

Vanaf 09.15 u. volgen de leerlingen van groep 1 t/m groep 5 een gezellig sinterklaas-

programma in het kasteel. Zo zullen ze een bezoek aan Sinterklaas brengen en een 

spelletjescircuit volgen.  

 

Groep 6 t/m 8 

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 maken surprises. Op maandag 16 november trekken zij de 

lootjes. De surprises moeten op maandag 30 november ingeleverd worden. De surprises 

worden gedurende de rest van de week tentoongesteld  in de hal, zodat iedereen ruim de tijd 

heeft om alle creativiteit te bewonderen. 

 

Let op 

Vrijdag 4 december zijn alle groepen om 12.00 uur vrij!! 

Groepen 6/8 moeten wel hun tussendoortje van 10.00 uur meenemen. 

 

Werkgroep haalbaarheid continurooster De Doornick  

Afgelopen maandag zijn een tweetal ouders uit de OR, twee leerkrachten uit het team en Jos 

bij elkaar gekomen om verdere invulling te geven aan het traject ‘onderzoek haalbaarheid 

continurooster De Doornick’.  

Naar aanleiding van de ouderenquête vorig schooljaar, waarbij een meerderheid van de ouders 

aan heeft gegeven voor de invoering van een continurooster te zijn, is deze werkgroep 

geformeerd. Het is namelijk van belang dat het onderzoek naar de haalbaarheid van een 

eventueel continurooster zorgvuldig gebeurt. Aspecten die we hierbij van zeer groot belang 

vinden zijn: het welbevinden van leerlingen; het welbevinden van de leerkrachten; de sociale 

veiligheid en de CAO primair onderwijs. De komende maanden zullen wij intern dit onderzoek 

verder vorm gaan geven.  

Op woensdagavond 17 februari aanstaande willen wij de uitkomsten van dit onderzoek graag 

presenteren tijdens een ouderavond.  

Op deze avond zullen wij beargumenteerd de uitkomsten van dit onderzoek presenteren en is 

er ruimte voor het stellen van vragen. 

In januari ontvangen alle ouders nog een uitnodiging voor deze ouderavond. 
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Monitor de Bibliotheek op school  

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 

 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  

 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 

Dit gebeurt op onze school in november/december 2015 of januari 2016. 

De privacy van uw kind is gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw 

kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan Ingrid van Oostwaard 

door haar een mailtje te sturen: i.vanoostwaard@delinge.nl  

 

In samenwerking met de Openbare  Bibliotheek onderzoeken we: 

 het leen- en leesgedrag van leerlingen 

 de leesmotivatie van leerlingen 

In de bijlage is de bijbehorende brief te vinden. 

 

Even voorstellen… 

Mijn naam is Christel Derksen, ik ben 17 jaar en kom uit Bemmel. 

Dit jaar heb ik mijn HAVO diploma gehaald op de Notre Dame des Anges 

in Ubbergen. 

Na de zomervakantie ben ik de opleiding lerares basisonderwijs gaan 

volgen op de HAN in Nijmegen.  

Het komend half jaar loop ik stage op deze school. In het eerste deel loop 

ik mee in groep 8. In het tweede deel (+/- week 7) ga ik stage lopen in de 

onderbouw. 

Ik hoop veel te leren en mee te kunnen nemen in mijn studie. 

Op woensdag en donderdag ben ik op school te vinden.  

 

Groetjes,  

Christel Derksen  

 

Kerstviering 

Op donderdag 17 december hebben wij kerstviering  met onze leerlingen. 

Om 16.30 uur  wordt iedere leerling in zijn of haar groep verwacht. 

We gaan dan gezamenlijk  eten en de kinderen moeten daarvoor bestek, bord en beker mee 

brengen. 

De ouders worden om 17.45 uur op school verwacht zodat we samen  met een viering af 

kunnen sluiten.  

18.45 uur einde van de viering en gaan de kinderen met de ouders mee naar huis. 

Vrijdagochtend wordt iedereen weer om 10.00 uur op school verwacht. 
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Interview met 2 voorleeskandidaten voor “De Nationale Voorleeswedstrijd” 2015 

 Uit welk boek gaan jullie voorlezen? 

Bo Scheers Riët Claassen 

Het leven van een ‘loser’. Droomauditie 

Ik heb het cadeau gekregen van mijn 

moeder. Ze dacht dat het wel iets voor 

me was. 

 

 Wat vonden jullie mooi, leuk of goed aan het boek? 

Bo Riët 

Ik krijg als ik het boek lees plaatjes in 

mijn hoofd en zie het voor me. Wat ook 

mooi is: de schrijver schrijft heel precies 

op wat hij denkt. 

Eerst heb ik er helemaal niet in gelezen, 

maar later werd ik nieuwsgierig en dacht 

misschien loop ik iets mis. Toen ging ik 

het boek vanzelf lezen. Er staan ook veel 

Engelse woorden in. 

 

 Toen je het boek voor het eerst zag en nog niets gelezen had, wat dacht je toen over 

wat het voor een boek zou zijn? 

Bo Riët 

Gewoon een verhaal over iemand die een 

‘loser’ is op school. 

Ik zit zelf onder dansen en moet ook 

optreden en ik zag op de kaft het meisje 

dat gaat optreden. Dat trok mijn 

aandacht. 

 

 En hoe denk je er nu over na het gelezen te hebben? 

Bo Riët 

De jongen vertelt over zijn leven thuis en 

op school, met soms spannende dingen 

over cijfers van school. 

Heel veel kinderen kunnen hun droom 

achterna gaan. Heel veel dromen komen 

uit, je moet er gewoon zelf in blijven 

geloven. 

 

 Zijn er in het stukje dat je gaat voorlezen woorden of zinnen die opvallen? 

Bo Riët 

Er staan soms moeilijke woorden in. Maar 

door de zin goed te lezen en de klemtoon 

goed te leggen, snap je het wel. 

Ik heb een willekeurig stukje gekozen, 

dat grappig is en met veel uitroeptekens. 

 

 Wie denk je dat dit boek ook wel leuk zouden vinden? 

Bo Riët 

Ik denk mijn vriendinnen en mijn zussen. Ik denk meer meiden dan jongens, maar 

door de stoere gitaren en het drumstel 

op de kaft is het ook wel iets voor 

jongens. 
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 Wat ga je ze vertellen over het boek? 

Bo Riët 

Eigenlijk alleen maar dat de schrijver zijn 

leven vertelt en niet wat dat allemaal is, 

want dan hoeven ze het niet meer te 

lezen. 

Dit boek is echt iets voor jou! 

 

 Jullie zijn allebei al heel ver gekomen. Een van jullie gaat onze school 

vertegenwoordigen in de volgende ronde. Hoe voelt dat nu? 

Bo Riët 

Van de 21 kinderen uit onze groep die 

meededen, ben ik al gekozen. Dat vind ik 

fijn. Ik gun een ander ook dat die door 

mag naar de volgende ronde. Het is 

spannend! 

Op de een of andere manier vind ik het 

wel spannend, ik doe het gewoon, maar ik 

gun het de ander ook.  

 

Het was heel erg spannend, zowel Bo als Riët deden ontzettend goed hun best. Uiteindelijk 

heeft Riët gewonnen. 

Van harte gefeliciteerd. Riët gaat nu verder strijden om voorleeskampioen van Gelderland te 

worden. 

Wij wensen haar bij deze, veel succes. 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 4, gaat uit op vrijdag 11 december 2015 

 
 


