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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 5, 

agenda 

Januari   

13 Meester Willem jarig! 

15 Minilessen OBC Bemmel groep 8 

15 Nieuwsbrief 5 mee naar huis 

19 Viering 14.00 u. 

27 Voorleesontbijt en start Nationale Voorleesdagen 

  

Februari   

1 t/m 5 Poëzie week 

2 Studiedag De Doornick: alle kinderen vrij! 

4 Slot Nationale Voorleesdagen 

5 Carnaval viering: alle kinderen om 12.00 uit! 

8 t/m 12 Carnavalsvakantie 

14 Valentijnsdag  

15 Weer naar school 

16 Luizenpluizen 

17 Kom in de klas dag 

17 Juf Meike jarig 

17 Ouderavond wel/geen continurooster op De Doornick 20.00-21.00 uur 

19 Nieuwsbrief 6 mee naar huis 

22 t/m 25 Driehoeks gesprekken voor groep 2 t/m 7 

25 Juf Marjo jarig! 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Carnaval op het “Feestkastilleke” 

 RESHARE kleding inzamelactie 

 Voorschoolse opvang op De Doornick 

 Afscheid meester Willem 

 17 februari ouderavond De Doornick 

 Voorleesboek van het jaar 2016: We hebben er een geitje bij! 

 Doppen sparen voor geleidehonden 

 Poëzieweek 

 Kom-in-de-klas 

 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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Carnaval op het “Feestkastilleke” 

 

 
 

Op vrijdag 5 februari is het weer zo ver: carnaval op het “Feestkastilleke”! De kinderen 

mogen dan verkleed naar school komen.  

 

Het programma start in de eigen groep. Om 8.45 u. gaan we naar buiten. Daar zullen we  

“De Doornick” weer omdopen tot het “Feestkastilleke”, met natuurlijk daarbij ons 

“Feestkastilleke” lied. Ook presenteren de klassen hun zelfgemaakte praalwagen aan de 

andere groepen.  Na de show komt er een momentje in de eigen groep, waarna we naar de 

gymzaal gaan om het feest met de hele school voort te zetten.  

De kinderen zullen zelfbedachte en ingestudeerde optredens laten zien. De Carnavals 

vereniging is aanwezig en we verwachten ook een optreden van de Mixed Moves. 

Om 12.00 u. begint voor iedereen de vakantie. De leerlingen van groep 8 helpen nog wel even 

mee met het opruimen van de feestzaal. 

 

In verband met de studiedag en de Cito-toetsen in de week van 1 februari is er dit jaar geen 

gekke haren dag.  

 

We vragen u als ouder er op toe te zien dat de kinderen geen speelgoed wapens, 

serpentinespuitbus en/of confetti mee naar school nemen. Dit verhoogt meestal de 

feestvreugde niet.  

 

Als uw kind op vrijdag gebruik maakt van de BSO, wilt u dan zelf doorgeven dat de tijden 

deze dag anders zijn. 

 

RESHARE kleding inzamelactie 

 

Op vrijdag 20 november 2015 heeft de school een inzamelactie gehouden voor Reshare, deze 

kleding is voor het leger des heils. De zakken kleding worden gewogen en daar krijgt de school 

een kleine vergoeding voor. Ditmaal was het een mooi bedrag van € 123.50 dat wordt besteed 

aan de school. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor deze inzameling! 

 

De volgende RESHARE zal zijn op vrijdag 22 april 2016! 
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Voorschoolse opvang op De Doornick  

 

Sinds een aantal jaar bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van onze voorschoolse 

voorziening, de VSO. Mocht u als ouders uw zoon/dochter eerder al naar school willen 

brengen ’s ochtends, dan is dat mogelijk in verband met onze voorschoolse opvang (VSO).  

De afgelopen periode zien wij een afname van het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt.  

 

Als school zijn wij heel benieuwd wat maakt dat deze voorziening eigenlijk maar minimaal 

gebruikt wordt. Mocht er geen behoefte zijn voor voorschoolse opvang, dan is dat 

vanzelfsprekend akkoord. Mochten er alleen andere redenen zijn waarom u hier geen gebruik 

van wenst te maken, dan horen wij dat heel graag. Op deze wijze kunnen wij kijken of vraag en 

aanbod beter op elkaar afgestemd kan worden. Als school vinden wij het namelijk erg 

belangrijk deze service passend aan te bieden. 

 

Reacties met betrekking tot de VSO kunt u mailen naar; doornick@delinge.nl  

 

Wist u trouwens dat u uw zoon/dochter ook kunt laten ontbijten tijdens de VSO? Het 

meegeven van een broodtrommeltje is dan ook geen enkel probleem!! 

 

Voor meer informatie over de VSO verwijzen wij u graag naar onze schoolgids of onze 

website. 

  

Voorleesboek van het jaar 2016: We hebben er een geitje bij! 

 

Op woensdag 27januari 2016 starten De Nationale Voorleesdagen, bedoeld voor peuters en 

kleuters. U gaat hierover vast iets zien in de media. Van 27 januari t/m 4 februari krijgt het 

voorlezen ook een extra tintje op De Doornick.  De groepen 1-2 van onze school sluiten aan bij 

dit jaarlijks terugkerend initiatief.  

De ochtend wordt feestelijk geopend met een “voorleesontbijt op locatie”. Dit ontbijt wordt 

geheel verzorgd. De kinderen hoeven hier niets voor mee te brengen, ook een tussendoortje 

voor 10 uur, is niet nodig!  

Het is fijn om uw kind deze ochtend warm aan te kleden. Maar niet de allerbeste kleren en 

schoenen! 

 

Op de ochtenden 28 januari t/m 4 februari om 8.30u ruimen we tijd in voor opa’s en oma’s om 

te komen voorlezen in de klas. 

 
 

mailto:doornick@delinge.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3zq7mkZLKAhXDcg8KHSkaAbAQjRwIBw&url=http://www.snazzie.nl/categorie/voorlezen/blogs/het-prentenboek-van-2016&psig=AFQjCNGYTLMNte4ya-AxDnp_AU26xviHuw&ust=1452064999186401
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Doppen sparen voor geleidehonden 

 

Iedereen heeft ze thuis……plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. 

Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden.  

De doppen die worden verzameld gaan naar een  recyclebedrijf. Per kilo ontvangt KNGF 

Geleidehonden een vergoeding. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren, als het transport 

door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van 

geleidehonden.  

 

Op school hebben we besloten aan deze actie mee te doen. U kunt de doppen inleveren vanaf 

maandag 18 januari. In het halletje van de bovenbouw staat een krat waar u de doppen in kunt 

doen. Denk bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze producten: 

Doppen van frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrank, 

wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje), zepen en shampooflessen 

en doppen van deo- en spuitbussen. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!! 

 

Poëzieweek 

 

Aandacht besteden aan poëzie in de groep sluit aan bij een van de kerndoelen in ons 

basisonderwijs: leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van gedichten. Poëzie lezen 

stimuleert de verbeeldingskracht en laat je anders naar de wereld kijken. 

 

Beest 

 

Laatst heb ik zo’n vreemd beest gezien, 

het had wel zeven oren, 

het had er drie van voren 

en vier van achter bovendien 

en daardoor kon het niet goed zien, 

maar ooo wat kon het horen. 

 

Joke van Leeuwen 

  

De poëzieweek loopt van 28 januari tot en met 3 februari 2016 in de groepen 3 t/m 8.  

Een fijne poëzieweek gewenst!  

 

Kom-in-de-klas 

 

In de nieuwsbrief nr.3 van dit schooljaar heeft u kunnen lezen waarom we het van belang 

vinden om u uit te nodigen eens een lesje te komen volgen en hoe we dit vorm geven. 

N.a.v. de evaluatie van de eerste Kom-in-de-Klas-dag en het moment waarop de Citotoetsen in 

alle groepen worden afgenomen,  is de eerstvolgende datum van 28 januari verplaatst naar 17 

februari. De inschrijflijsten hangen in de week vóór de carnavalsvakantie in alle groepen. 

Ook de laatste Kom-in-de-Klas verplaatsen we van 19 mei naar 20 mei. 
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Afscheid meester Willem  

 

Vorige week hebben wij de leerlingen en ouders van groep 6/7 op de hoogte gebracht van het 

feit meester Willem gebruik wil gaan maken van de regeling om eerder met pensioen te 

kunnen gaan. Wij vinden het allemaal erg jammer dat Willem De Doornick zal verlaten, maar 

hopen natuurlijk ook dat Willem ontzettend zal genieten van zijn prépensioen.  

Kijkend naar de mogelijkheden in combinatie met de schoolactiviteiten, heeft Willem ervoor 

gekozen om per 1 maart aanstaande te stoppen. Dat betekent dat Willem maandag 29 

februari voor het laatst in groep 6/7 aanwezig zal zijn. 

Vanzelfsprekend laten wij dit afscheid niet ongemerkt voorbijgaan. Wij zullen hier op een 

later tijdstip dan ook uitgebreid op terugkomen.  

 

Uitnodiging ouderavond De Doornick 

 

In de bijlage treft u de uitnodiging voor de ouderavond van woensdag 17 februari aanstaande 

met betrekking tot een eventueel continurooster op De Doornick. 

 

Bijlage 

 

- Uitnodiging ouderavond woensdagavond 17 februari aanstaande 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 6 gaat uit op vrijdag 19 februari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


