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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 1,    11 september 2015 

agenda 

Augustus   

31 Start schooljaar 2014-2015 (gezamenlijke opening 0m 14.30 uur) 

September  

1 Start inschrijven welkom gesprek en rondleiding 

1 Vergadering OR-team (invulling van de werkgroepen schooljaar 15/16) 

4 Studiedag De Doornick (alle leerlingen vrij) 

7 t/m 10 Week van de welkom gesprekken  

11 Nieuwsbrief 1 

14 t/m 16 Kamp groep 8. Naast juf Laura gaan meester Willem en juf Ingrid mee op kamp, 

ma t/m do vervanging in groep 6/7.  

17 Groep 8 uitslaapdag na kamp, hele dag vrij 

18 Kermisviering: van 10.30 uur tot 12.00 uur zijn ouders ook van harte welkom!!  

21 en 22 Kermis Doornenburg; iedereen vrij!! 

  

Oktober  

1 Rondleiding door kinderen voor ouders 

5 Dag van de leraar 

7 Studiedag Linge (alle kinderen vrij) 

8 Start Kinderboekenweek 

9 Nieuwsbrief 2 

15 Afsluiting Kinderboekenweek 

16 Studiedag onderbouw 1: leerlingen groep 1 t/m 4 vrij! 

  

 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Jaarkalender 

 Studiedag vrijdag 4 september 

 Gezocht worteldoek 

 Stagiaire, onderwijs assistent 

 Vooraankondiging “Raar, maar waar!” 

 Rijden en parkeren rondom de school 

 Succesmomenten houden en uitbreiden 

 Schoolbieb 

 Voor Schoolse Opvang 

 Kermis 

 Nieuwsbrief en website 

 Volgende nieuwsbrief 9 oktober 2015 

 

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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Jaarkalender  

 

Vandaag hebben alle oudsten de jaarkalender als bijlage meegekregen bij de nieuwsbrief. De 

jaarkalender is ook terug te vinden op onze website.  

 

Studiedag vrijdag 4 september 

 

Naast de eerste schooldagen en welkomsgesprekken hebben we ook al onze eerste studiedag 

gehad. Na een eerste indruk opgedaan te hebben in de klas, hebben we afgelopen vrijdag met 

ons team een schoolzelfevalutatie gehad. Elk schooljaar blikken wij aan het begin en midden 

van het jaar terug op de voorgaande periode. Dit houdt in dat we middels het Cito 

leerlingvolgsysteem kijken naar de resultaten van de kinderen en de groepen en dit 

vergelijken met het landelijk niveau. Wij hebben hierin mooie resultaten voorbij zien komen, 

maar ook actiepunten opgesteld waar we middels projectplannen en groepsplannen mee aan de 

slag gaan. Deze actiepunten, de eerste indruk van de groep en de overdracht met de vorige 

leerkracht vormen samen een basis om een plan te maken voor de komende maanden. Middels 

dit zogenoemde groepsplan maken wij een overzicht van de doelen voor komende periode. Wij 

beschrijven hierin op welke manier wij hiermee gaan werken en hoe wij dit weer evalueren. 

Kortom een goed, krachtig en doordacht begin van het schooljaar.  

 

Werkgroep schoolplein: Gezocht worteldoek 

 

Werkgroep schoolplein is opzoek naar worteldoek, heeft iemand nog een stuk liggen? Dit 

willen we graag gebruiken voor de nieuwe bloembakken, die we binnenkort op het schoolplein 

gaan realiseren! 

Ook komen er nieuwe banken op het schoolplein. 

Bedankt alvast voor de medewerking! 

 

Reactie graag via Eric Wolters mail: e.wolters@delinge.nl 

 

Stagiaire, onderwijs assistent 

 

Dit schooljaar zal Callum Retel als onderwijs assistent stage bij ons komen lopen. 

Donderdags is hij in groep 1/2a bij Ineke Kersten en vrijdags in groep 6/7 bij Marjo Bierhof. 

Wij wensen hem veel succes! 

 

Vooraankondiging “Raar, maar waar!” 

 

Tijdens de Kinderboekenweek 2015 vieren we, onder het motto “raar, maar waar!” , de 

nieuwsgierigheid van onze kinderen. Waarom is de zon zo heet? Hoe werkt een televisie? 

Boeken die bol staan van mooie verhalen over de leukste en interessantste 

wetenswaardigheden, voeren de boventoon in de groepen gedurende deze week. 

Het startsein  van de Kinderboekenweek wordt gegeven op donderdag 8 oktober om 8.35 

uur op het schoolplein. 

Tijdens de afsluitingsmiddag op donderdag 15 oktober worden de opbrengsten in de groepen 

uitgewisseld aan elkaar. Ook de ouders zijn die middag van harte welkom in de verschillende 

groepen. 

In de volgende nieuwsbrief leest u meer  informatie over onze afsluitingsmiddag.  

 

mailto:e.wolters@delinge.nl
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Werkgroep verkeer: Rijden en parkeren rondom de school 

Bij slecht weer brengt en haalt u , begrijpelijkerwijs , uw kind met de auto naar en van school. 

Echter, al die auto’s maken het voor de kinderen die wel met de fiets zijn erg 

onoverzichtelijk en dus ook zeer onveilig. Bovendien wekt het ergernis bij u als ouder met de 

auto als u niet vlot weg kunt rijden. 

Parkeer daarom alleen op de parkeervakken achter de flat in de Blauwe Hoek of in de 

parkeervakken in de Clara van Delwigstraat, niet voor de ingang van de school. 

Deel dit bericht teven aan opa’s en oma’s en overige oppas van uw kind. 

 

Werkgroep verkeer: 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 ordedoornick@delinge  of diananiels@hetnet.nl 

 

Succesmomenten houden en uitbreiden 

 

In de tweede week van dit nieuwe schooljaar nodigen we op De Doornick alle ouders met hun 

kind uit voor een ‘welkomgesprek’ met de leerkracht(en) van de nieuwe groep. De 

inschrijvingen hiervoor hebben digitaal plaats gevonden. Samen in gesprek blijven, maakt het 

verschil! 

 Het uitgangspunt voor zowel ouders als leerkrachten is het samen bouwen aan een hoopvolle 

toekomst van het kind. En wat is daarvoor nodig? Vanuit het perspectief van de leerkrachten: 

wat denkt hij/zij dat het kind nodig heeft; hoe leert het kind het beste? Vanuit het 

perspectief van de ouders:  wat denken zij dat het beste aansluit bij hun kind; wat merken ze 

thuis van de schoolervaringen van hun kind? En vanuit het perspectief van het kind zelf: wat 

vindt het kind dat hij nodig heeft; hoe leert hij/zij het beste? 

Het welkomgesprek is de eerste activiteit in de rij van onze oudergesprekken, waarin we 

laten merken dat we samen met de ouders de verantwoordelijkheid voor opvoeding en 

onderwijs delen. 

Er is over enkele weken , op donderdag 1 okt, een activiteit die uitgevoerd wordt door het 

kind en bestemd is voor de ouders. Het kind verzorgt een rondleiding voor de ouders in 

zijn/haar  groep. De leerkrachten  bereiden deze rondleiding voor met de kinderen. In de 

groepen denken we na over wat we de ouders willen vertellen en laten zien. We stellen een 

wegwijslijstje van ons klaslokaal samen of een pictogrammenkaart, waarmee het kind als gids 

kan optreden voor de ouders. Natuurlijk is het de bedoeling dat u vragen kunt stellen. Tevens 

laten de kinderen zien waarmee ze zelf bezig zijn, welke regels en afspraken er gelden en hoe 

dingen gaan. Zo laten de kinderen aan hun ouders een beeld zien van de dagelijkse gang van 

zaken en van wat er geleerd wordt op dit moment. Ook de leerkracht is in de groep aanwezig 

en heeft tijd om informeel met de ouders te praten. Mocht u zich nog niet ingeschreven 

hebben, de inschrijfformulieren voor de rondleiding hangen in de klassen. 

In de volgende nieuwsbrief en op de website  leest u over een nieuwe activiteit voor de 

ouders, de ‘Kom –in-de-klas’ activiteit, die op donderdag 5 nov. gebeurt onder schooltijd. 

Deze activiteit brengt u nog dichter bij wat en vooral hoe we de kinderen leren. We zijn bezig 

vorm te geven aan deze activiteit. U bent ook dan van harte welkom. 

 

mailto:ordedoornick@delinge
mailto:diananiels@hetnet.nl
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Schoolbieb 

 

Ook de schoolbieb gaat weer open op 

donderdag en maandag van 12.50 tot 

15.00 uur. Alle lof aan de hulpouders, 

die zich op deze middagen inzetten bij 

de uitleen en het kiezen van boeken 

door de kinderen.  Loop gerust eens 

binnen om een kijkje te nemen. 

 

- Binnenkort krijgen de leerlingen 

vanaf groep 5 een extra les 

aangeboden door Anneke van 

Huystee, medewerkster afdeling educatie van OBGZ.  Ze laat de leerlingen kennis maken 

met de mogelijkheden van het bijbehorende schoolbieb computerprogramma ‘Schoolwise’. 

De kinderen leren dan ook hoe ze boeken kunnen reserveren. 

- Het  uitlenen voor thuis proberen we uit tot aan de kerstvakantie. Dan evalueren we. 

- Uitleen voor thuis in de groepen 4 t/m 8: 

- Kinderen mogen 3 boeken per kind in hun biebtijd  kiezen. Het boek waarin ze graag thuis 

willen lezen, mag mee naar huis genomen worden, mits het de volgende dag weer terug op 

school komt. De verantwoordelijkheid ligt bij het kind. De boeken worden op hun 

persoonlijke pasje uitgeleend. Zo is dit altijd in het systeem terug te vinden. Van tijd tot 

tijd checken de biebouders de geleende boeken.  

- Uitleen voor thuis in de groepen 1 t/m 3: 

- De ouders van kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 krijgen de mogelijkheid om op maandag- 

en donderdagmiddag tussen 12.50 u.  en 13.00 u.  met hun kind in de bieb een boek voor 

thuis te kiezen. 

 

Veel leesplezier! 

 

Voor Schoolse Opvang 

 

Dit schooljaar bieden wij weer Voor Schoolse Opvang (VSO) aan.  Wij bieden dit al een aantal 

jaren elke schooldag aan, met uitzondering van de  woensdag en vrijdag. De tijden zijn van 

7.30 tot 8.30 uur. Mocht blijken dat er op de andere dagen of ander tijdstip ook een 

behoefte bestaat, dan kan dit waar mogelijk uitgebreid worden. 

 

Wij bieden deze dienst in eigen beheer. Saskia van Alst en Imca Saat begeleiden de kinderen 

met veel plezier. Er worden regelmatig spel-en knutselactiviteiten aangeboden voor de hele 

groep aangeboden. Maar lekker zelf bepalen wat je op een ochtend doet is natuurlijk altijd 

goed! 

 

Tegen een tarief van € 4,- per keer per kind kun u uw kind brengen. Dit valt niet onder de wet 

kinderopvang en deze kosten kunt u daarom niet bij de belastingdienst declareren. 

 

Mocht u interesse hebben in deze voorziening, eenmalig of structureel, dan kunt u zich 

aanmelden via doornick@delinge.nl of alex.saskia@hetnet.nl 

 

 

Mooi, dat er LETTERS zijn om een WOORD te 

maken. 

Mooi, dat er WOORDEN zijn om een ZIN te 

maken. 

Mooi, dat er ZINNEN zijn om een BOEK te 

maken. 

Mooi, dat er BOEKEN zijn om een SCHOOLBIEB 

te maken. 

En mooi, dat JIJ mag kiezen uit die 

SCHOOLBIEB! 

mailto:doornick@delinge.nl
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Kermis  

 

Het weekend van de kermis komt er al snel aan! Ook op school laten wij dit feest niet zomaar 

voorbij gaan!! 

 

Op vrijdag 18 september starten om 8.30 uur de groepen 1 t/m 4 met het koningsschieten. 

Van 10.30 tot 11.35 uur gaan alle groepen deelnemen aan allerlei activiteiten, die op het 

speelplein plaatsvinden.   De kermisochtend wordt om 11.40  uur afgesloten met een 

demonstratie van  street dance,  mix moves en tot slot een show van de vendeliers. Zeer 

zeker de moeite waard dit te komen bekijken!! 

 

U bent als ouder, oppas, opa, oma, of andere belangstellende van harte welkom om deze  

ochtend vanaf 10.30 uur bij te wonen. De school eindigt om 12.00 uur. 

 De groepen 5 t/m 8  gaan ‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur naar school en hebben dan 

het koningsschieten. 

Voor deze ochtend nemen de kinderen zelf gewoon eten en drinken mee naar school.  

  

We wensen alle kinderen en ouders fijne kermisdagen ! 

 

Werkgroep Kermis 

 

Nieuwsbrief en website 

 

Wij willen u graag op de hoogte houden doormiddel van onze nieuwsbrief en website. In onze 

nieuwsbrief kunt u de agenda voor de komende tijd en aanvullende informatie vinden. Op onze 

site willen wij u een indruk geven van alle activiteiten die wij met de kinderen doen. Ook zal 

vanaf dit jaar de Skar u middels een pagina op onze website op de hoogte houden van alle 

activiteiten die zij ondernemen.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 2 gaat uit op vrijdag 9 oktober 
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