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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 6, 

agenda 

Februari  

8 t/m 12 Carnavalsvakantie 

14 Valentijnsdag  

15 Weer naar school 

16 Luizenpluizen 

16 GMR 

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! 

26 Groep 8: “koppie koppie” bij Mikado 

29  Laatste werkdag/afscheid meester Willem  

29 t/m 8 

maart 

Juf Laura afwezig, vervanging in groep 8 

Maart  

7 Start project De Doornick 

7 Informatieavond voor geïnteresseerde nieuwe ouders (20.00-21.00 uur) 

10 Studiedag De Doornick; alle leerlingen vrij! 

11 Open dag De Doornick (08.30-12.00 uur) 

11 Nieuwsbrief 7 mee naar huis 

15 Nationale Hoofdluisdag 

16 Boomplantdag groep 8 

17 Viering/afsluiting project De Doornick vanaf 14.00 u 

18 Studieochtend onderbouw: leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Brigadieren bij De Doornick  

 Studiedag De Doornick  

 RESHARE kleding inzamelactie 

 Vastenproject  

 Afscheid meester Willem  

 Kom-in-de-klas 

 Schoolbieb 

 Geen continurooster op De Doornick 

 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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Brigadieren bij De Doornick 

 

Herhaalde oproepen van de ouderraad voor brigadierouders hebben niet het gewenste 

resultaat gehad. Daar komt bij dat volgend schooljaar ook maar weinig kinderen in groep 8 

zitten, waardoor we ook minder kinderen hebben die kunnen brigadieren. 

Dat maakt dat de ouderraad, medezeggenschapsraad en directie tot de slotsom zijn gekomen 

dat vanaf komend schooljaar (schooljaar 2016-2017) er niet meer gebrigadierd zal worden. 

Dit heeft tot gevolg dat de brigadiercursus voor de leerlingen in groep 7 niet meer 

aangeboden zal worden. Voor vragen kunt u uiteraard bij de directie terecht.  

 

Studiedag De Doornick 

 

Terwijl de leerlingen dinsdag 2 februari een dagje vrij waren, is er door de juffen en 

meesters van De Doornick hard gewerkt op school. Thema van deze studiedag: invulling geven 

aan het schoolproject dat in maart plaats zal vinden.  

Omdat wij eigenlijk nog niets willen verklappen, kunnen wij niets melden over de inhoud en 

invulling van deze studiedag. Nou ja……….. wij zullen een kleine hint geven  

 

 
 

7 t/m 17 maart zal de school in het teken staan van dit project. Wij willen u uitnodigen om 

op donderdag 17 maart om 14.00 u de gezamenlijke afsluiting bij te wonen. 

 

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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Geen continurooster op De Doornick  

Woensdagavond 17 januari stond de ouderavond over het wel/niet invoeren van een 

continurooster op de agenda. Ruim 60 ouders hadden zich aangemeld om hierbij aanwezig te 

zijn. Dit aangevuld met ouders uit de ouderraad en de collega's van school, maakte dat de 

VSO/TSO/BSO ruimte goed gevuld was. 

Na het doorlopen van een aantal dia's kwam dan eindelijk het hoge woord eruit: op basis van 

een aantal inhoudelijke en organisatorische redenen is na intensief overleg en in samenspraak 

met de werkgroep, het team en de MR  de keuze gemaakt het continurooster niet in te 

voeren.  

 

Via een link op onze website komt u bij de presentatie die woensdagavond is gebruikt, hier 

vindt u ook aanvullende informatie waarom deze keuze is gemaakt. 

 

Mocht u n.a.v. deze ouderavond en/of na het lezen van de presentatie nog vragen hebben, dan 

kunt u altijd contact opnemen met Jos Boonman (doornick@delinge.nl). 
 

          
 

 

Afscheid Meester Willem 

 

Op 29 februari  is de laatste schooldag van meester Willem. 

Daarna gaat hij heerlijk genieten van zijn pre-pensioen. 

Deze dag, hoe gek het ook klinkt, nemen wij op een feestelijke manier 

afscheid van hem. Ouders zijn vanaf 15.00u tot 15.15u welkom om Meester Willem de hand te 

schudden. 

 

 

Kom-in-de-klas 

 

Afgelopen woensdag was er weer een kom-in-de-klas moment. In de middenbouw werd deze 

druk bezocht. De volgende kom-in-de-klas zal zijn op vrijdag 20 mei.  
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Vastenproject 

 

Het vastenproject voor De Doornick 2016 staat dit jaar helemaal in teken van care4tina. We 

verdiepen ons in deze stichting, onze opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop  (dinsdagmiddag 

22 maart)gaat nu naar care4tina! 

We kijken ook naar het land waar deze stichting actief is n.l. China.  

We werken in de groepen aan o.a. waar ligt China, welke grote rivieren stromen er, hoe is het 

onderwijs in China, hoe ziet een schooldag eruit. Elke groep werkt hier op hun eigen manier 

aan. 

 

Wie is Care4tina? 

Care4tina is een onafhankelijke organisatie die medische hulp 

verleent aan kinderen met schisis en de Chinese stad Xian. 

Een medisch team bestaande uit o.a. een plastisch chirurg van 

Rijnstate Arnhem en een anesthesist van de Radboudumc uit 

Nijmegen beiden met een assistent zijn bereid gevonden om 

jaarlijks naar Xian af te reizen. Gedurende 2 weken worden 

belangeloos kinderen geopereerd aan de schisis. 

Naast de leden van bestuur en dit medische team reizen 20 

vrijwilligers mee naar Xian. De vrijwilligers betalen hun ticket 

en onkosten zelf. 

Alle giften die Care4tina ontvangt, worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. 

Dit jaar gaat een ouder van onze school op eigen kosten mee.  

Diana Niels, ouder van Siem en Bart. Haar tante, Elise Niels heeft deze organisatie opgezet. 

Zij heeft o.a. voor meer dan 200 kinderen het verschil gemaakt. 

Voor ± €  1.000,- kan er een kind geopereerd en nazorg krijgen. 

 

Inzamelen babyartikelen. 

Heeft u nog baby speelgoed/kleding op zolder liggen die niet meer gebruikt wordt. Dan is het 

heel fijn dat uw kind dit mee naar school brengt. Vanaf 7 maart heeft elke groep heeft een 

doos waarin dit verzameld kan worden. Heel blij zijn ze met : slobpakjes met voetjes eraan, 

rammelaars, knisperboekjes maar ook bellenblaas, ballonnen etc.  

Vrijdag 25 maart bieden we dit aan. Elise Niels komt dan bij de afsluiting van het 

vastenproject. Zij neemt deze artikelen in april mee naar China. 

 

Schoolbieb 

 

We zijn natuurlijk blij met alle door ouders geschonken boeken! 

Vanaf januari 2016 wordt onze collectie up to date gehouden en wekelijks ververst door 

Bibliotheek Lingewaard. 

Dit maakt dat we een prachtige wisselende collectie hebben. Het is nu dan ook niet meer 

relevant om uw boeken te schenken aan de Schoolbieb. Bovendien kunnen de geschonken 

boeken niet meer van een scan voorzien worden. 

Met dank.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 7 gaat uit op vrijdag 11 maart 
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