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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 4, 

agenda 

December  

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  

5 Hoofdluiscontrole  

6 OR De Doornick  

8 Juffrouw Margriet jarig 

13 Meester Willem jarig 

14 MR De Doornick  

15 Minilessen OBC Bemmel 

15 Nieuwsbrief 5 mee naar huis 

19 Viering 14.00 u. 

27 Voorleesontbijt 

28 Kom-in-de-klas dag 

  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Kerstviering 

 VSO 

 De Linge op TV 

 Nieuwe penningmeester OR 

 Telefoonproblemen zijn opgelost 

 Hartstocht op kerstavond 

 De bibliotheek op school 

 Volgende nieuwsbrief 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

  

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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Kerstviering  

 

Programma kerstviering op de Doornick: 

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen vindt op donderdag 17 december de 

kerstviering plaats. Het 2e gedeelte zou plaats vinden in de kerk, dit gaat alleen niet door.  

De gezamenlijke afsluiting doen wij nu op de speelplaats van school.  

Hierbij het programma voor de donderdag: 

 

16.30 uur: alle kinderen op school. Zij gaan in eigen groep eten en activiteiten doen rond 

kerst. 

(Iedereen graag woensdag 16 of uiterlijk donderdag 17 december bestek, beker en bord mee 

naar school nemen. Voorzien van naam!!) 

18.00 uur: start viering buiten op de speelplaats. Hierbij worden alle ouders en 

belangstellende uitgenodigd om aanwezig  te zijn. 

18.45 uur: einde viering, iedereen gaat naar huis.    

                   

De Linge op TV 

Integrale Kindcentra zoals wij die bij De Linge hebben, zijn niet uniek, maar wel 

bijzonder. Vanuit één organisatie bieden wij opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 

13 jaar. IKC De Vonkenmorgen in Gendt biedt alles aan onder één dak en in januari 

openen we officieel ons tweede IKC, Het Drieluik in Huissen. 

Daar zijn we trots op en ons verhaal willen we graag delen. Die kans krijgen we doordat RTL 

De Linge heeft gevraagd mee te werken aan een aantal items van het programma RTL 

LifestyleXperience. Vanuit De Linge werken IKC De Vonkenmorgen en IKC Het Drieluik 

hieraan mee. 

Voordelen IKC 

De Linge ziet de uitzendingen als een kans om op een andere manier aandacht te geven aan 

het belang en de voordelen van een IKC. De uitzendingen bieden ons bovendien een kans om op 

een vernieuwende wijze publiciteit te zoeken. Niet alleen door het programma zelf, maar ook 

in de communicatie in aanloop naar de uitzendingen. Bovendien kan De Linge al het 

beeldmateriaal na de uitzendingen gebruiken voor de eigen communicatie op bijvoorbeeld de 

website en/of social media. 

 

Uitzenddata 

Er zijn in totaal vier uitzendingen waaraan De Linge een bijdrage zal leveren: zondag 24 

januari, zaterdag 20 februari, zaterdag 12 maart en zaterdag 16 april. Het gaat om 

uitzendingen van RTL LifestyleXperience, die in het teken staan van thema’s als educatie, 

ontwikkeling en groei. De opnames starten in januari 2016. 

 

Telefoonproblemen zijn opgelost 

Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn de problemen rondom onze 

telefoonlijn verholpen. Dat betekent dat wij vanaf vandaag ook weer op ons gewone 

telefoonnummer bereikbaar zijn (0481-421208). 

Ons tijdelijke nummer zal na vandaag weer komen te vervallen. 
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De bibliotheek op school 

 

1. Binnenkort ontvangt u een belangrijk mailbericht! 

Gelieve uw mail in de gaten te houden i.v.m. dit belangrijke bericht over de inloggegevens, 

zoals we deze als school willen gaan hanteren. 

2. Met de Bibliotheek op school werken de school en de bibliotheek samen zodat: 

 Kinderen plezier hebben in lezen. Zo gaan ze vanzelf meer lezen op school en thuis en 

worden ze beter in taal; 

 Kinderen slimmer, sneller en bewuster digitaal informatie kunnen vinden. 

 

3. Boeken lenen 

Op school is een bibliotheek ingericht met boeken voor kinderen. De boeken worden geleend 

en ingenomen met het nieuwe uitleenmeubel op de maandag en donderdagmiddag o.l.v. telkens 

2 ouders. Op de overige dagen gebeurt de uitleen door de leerkrachten. 

 Op de website van de school www.dedoornick.nl  staat een link van SchoolWise. Via 

SchoolWise kunt u thuis samen met uw kind boeken lenen van de school en uit de hele 

jeugdcollectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Uw kind kan boeken reserveren die de 

Bibliotheek vervolgens naar school brengt. 

 

4. Uitleenwijzer voor kinderen 

Uitleenwijzer  De Bibliotheek op school De Bibliotheek Gelderland 

Zuid 

Aantal lenen 3 15 

Aantal reserveren 3 15 

Uitleentermijn  2 weken 4 weken 

Boete  Geen  Wel  

Afhaal/inleverlocatie School Vestiging  

 

5. SchoolWise 

Via het digitale portaal SchoolWise kunnen kinderen en leerkrachten niet alleen boeken lenen. 

Er is ook veel informatie te vinden. Door zoekwoorden in te vullen, kunnen kinderen naast 

boeken beschermde websites en filmpjes vinden. Leuk en handig voor spreekbeurten en 

werkstukken.  

Via de inlog kunnen kinderen eigen gegevens inzien. Wat heb ik gelezen? Wat heb ik 

gereserveerd? Wat is mijn eigen boeken top 3? Kinderen kunnen boeken sterren geven en een 

recensie schrijven. Ook kunnen ze andere kinderen boekentips geven, om elkaar te inspireren. 

 

6. Wat kunt u thuis doen? 

School en bibliotheek kunnen veel doen aan leesplezier van kinderen. kinderen die meer lezen, 

halen betere resultaten op school. Zelfs kinderen die slechts regelmatig een paar bladzijden 

lezen, kunnen zich beter concentreren op school.  

Wat kunt u zelf doen op het leesplezier van uw kind te vergroten? 

 Met elke dag 15 minuten voorlezen of uw kind zelf laten lezen, leert uw kind 1000 

nieuwe woorden per jaar. 

 Met SchoolWise kunt u thuis samen zoeken naar boeken, websites en filmpjes. 

 Wat vindt uw kind leuk om te lezen/ Praat erover met uw kind. 

Veel leesplezier! 

http://www.dedoornick.nl/
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Nieuwe penningmeester OR 

 

Ik , Anique Otten-Kaak wil me even voorstellen als de nieuwe           

penningmeester van Basisschool De Doornick. Zelf ben ik moeder 

van 2 jongens, Servan is 8 jaar en zit in groep 4/5 en Luca is in 

oktober 1 jaar geworden en zit dus nog in de dreumesgroep… Naast 

mijn werk als ontbijtkok ben ik bij verschillende verenigingen 

vrijwillig bezig als penningmeester en/of creatief persoon. Gewoon 

omdat het leuk is! Je zult mij ook regelmatig op school zien als we 

bezig zijn met de werkgroep schoolplein. Dus als er vragen en of 

opmerkingen zijn…….. kom gerust naar mij toe.  

Groetjes Anique                                                                          

 

 

 

Hartstocht op kerstavond 

 

Op kerstavond 24 december is er een mooie kerstbijeenkomst in de kerk, waar het lekker 

warm is. 

Het kerstverhaal zal worden verteld en dan zul je merken dat dingen die lang geleden 

gebeurde, nu nog steeds kunnen gebeuren.  

Het begint om 19.00 tot 20.00 uur, maar je mag ook al eerder komen, want voor die tijd 

worden er ook leuke kerstliedjes gezongen. 

Na afloop is er voor de volwassenen een glaasje glühwein en voor de kinderen natuurlijk ook 

iets om te proosten.  

  

We zien jullie graag op 24 december! 

 

Fijne vakantie 

 

Namens alle collega’s van De Doornick willen wij 

de kinderen, ouders en andere betrokkenen een 

heel goed Kerstfeest toewensen en een 

spetterend, gelukkig, gezond en liefdevol 2016!! 

 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst!! 

 

Team De Doornick 
 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 5 gaat uit op vrijdag 15 januari 2016  


