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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 9, 

agenda 

Mei  

9 Weer naar school! 

10 Luizencontrole  

11 Feestdag De Doornick: 100 jarig jubileum Harmonie 

12 Meester Jos jarig 

13 Nieuwsbrief 9 mee naar huis 

16 2e pinksterdag iedereen vrij! 

17 Juf Ingrid jarig 

18 Cultureel rondje groep 6/7  

20 Kom in de klas 

23 Studiedag alle kinderen vrij 

  

Juni  

2 MR 

9 Juf Maria jarig 

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

14 t/m 17 Avondvierdaagse  

14 Viering vanaf 14.00 uur 

17 Nieuwsbrief 10 mee naar huis 

24 Rapport! 

27 t/m 30 Inschrijfweek eindgesprekken! 

28 Poetsavond 19.00 u. – 21.30 u. 

29 OR 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Formatie schooljaar 2016-2017 

 100 jarig jubileum harmonie 

 Signalen van ouders zijn belangrijk voor ons 

 Gedichten over vrijheid 

 Volgende nieuwsbrief 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 
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Formatie schooljaar 2016-2017 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u voor een eerste keer geïnformeerd omtrent de 

formatie voor komend schooljaar. Ondanks een lichte terugloop van het leerlingenaantal, 

zullen wij ook komend schooljaar weer 6 groepen formeren. Hoe deze groepen er precies uit 

zullen komen te zien en wat de personele bezetting zal zijn, daar zijn wij op dit moment druk 

over met elkaar in overleg. Zodra dit alles definitief is, zullen wij u hier middels een brief 

verder over informeren. 

 

100 jarig jubileum harmonie  

 

Afgelopen woensdag was het feest op De Doornick, dit vanwege het 100-jarig bestaan van de 

Harmonie. Ook als school staan wij hier graag even bij stil! 

Om half negen werd de dag muzikaal geopend door de Harmonie, zij speelden voor de 

kinderen en aanwezige ouders twee nummers. In de juiste stemming gekomen, gingen de 

kinderen daarna in de eigen groep aan de slag met het instuderen van een lied en het maken 

van een kunstwerk met als thema “100 jaar Harmonie”. 

Om 11.45 uur werd deze feestelijke dag afgesloten met een buitenconcert waarbij de 

kinderen het ingestuurde lied hebben gezongen en de gemaakte kunstwerken werden 

geshowd. Dit alles muzikaal omlijst door leden van de Harmonie. 

 

Al met al een meer dan geslaagde dag!! 

 

Harmonie: bedankt voor deze super leuke dag en natuurlijk nog van harte met jullie 100-jarig 

bestaan!! 

 

Signalen van ouders zijn belangrijk voor ons 

 

Wij durven met een gerust hart te beweren dat we een goede school zijn. Dat betekent 

echter niet dat er geen fouten gemaakt worden of dat we altijd duidelijk zijn in onze 

bedoelingen. Met uw opmerkingen kunt u ons scherp houden en helpen eventuele blinde 

vlekken in kaart te krijgen. Soms zullen we het niet eens zijn met uw op-/of aanmerking, maar 

dan kunnen we ons standpunt dienaangaande wellicht verhelderen of hooguit concluderen dat 

we het niet met elkaar eens zijn.  

Dus: heeft u een opmerking, klacht, of aanmerking, mail dit dan s.v.p. naar: 

doornick@delinge.nl of j.boonman@delinge.nl  

 

Wij zijn u er dankbaar voor. 

 

Gedichten over vrijheid 

 

Voorafgaand aan de vakantie heeft groep 8 gedichten geschreven over de vrijheid. Samen 

hebben de kinderen een paar van deze gedichten uitgekozen om voor te lezen bij de 

herdenking in Doornenburg. Deze gedichten zijn afgelopen vakantie bij de herdenking op 4 

mei gedichten voorgelezen. 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 10 gaat uit op vrijdag 17 juni 
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