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Nieuwsbrief De Doornick nummer 1, 

agenda 

Augustus   

29 Start schooljaar 2016-2017 (gezamenlijke opening 0m 11.15 uur) 

30 Start inschrijven welkomgesprek en rondleiding 

  

September  

5 t/m 7 Week van de welkomgesprekken  

8 Studiedag De Doornick (alle leerlingen vrij) 

9 Juf Meike afwezig 

9 Nieuwsbrief 1 

13 Vergadering OR-team (invulling van de werkgroepen schooljaar 16/17) 

15 Ouderavond groep 7 en 8 VO-traject en werkwoordspelling 

15-16 Juf Ingrid afwezig 

16 Juf Laura afwezig 

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

19 en 20 Kermis Doornenburg; iedereen vrij!! 

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

  

Oktober  

5 Studiedag Linge (alle kinderen vrij) 

6 Start Kinderboekenweek 

7 Nieuwsbrief 2 

10 Start creamiddagen  

13 Afsluiting Kinderboekenweek 

18 Rondleiding door kinderen voor ouders 

  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Welkom in het schooljaar 2016-2017 

 Harrie: Even voorstellen 

 Studiedag 

 Gym in de bovenbouw 

 Kermis 

 Rondleiding dinsdag 18 oktober 

 Uitnodiging speciaal voor opa’s en oma’s 

 Website 

 Kamp groep 8 

 Buiten speelgoed op school 

 De Bibliotheek op school 

 Gerda: Even voorstellen… 

 Schuurtje moestuin 

 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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Welkom in het schooljaar 2016-2017 

 

Op de eerste schooldag heb ik veel ouders en kinderen ’s morgens bij binnenkomst een hand 

kunnen geven om me voor te stellen. Voor de ouders en kinderen van Gijsje lag de rode loper 

uit op hun eerste dag op onze school. 

Om 11.15 uur hebben we de officiële opening van het schooljaar gehad. Eerst heb ik 

peuterspeelzaal Gijsje welkom geheten. Zij zijn sinds dit jaar gesitueerd in de speelzaal van 

de Doornick. We zijn hier erg blij mee. 

De kinderen uit de groepen hebben allemaal 2 wensen voor het schooljaar bedacht en 

voorgelezen. Deze staan in de letters WELKOM, die in de bieb hangen. Daarna hebben de 

kinderen geproost in hun groep, waar ouders hebben gekeken. 

We gaan er met zijn allen een goed schooljaar van maken. 

 

Harrie: Even voorstellen 

 

Ik ben Harrie Erkens en heb 40 jaar ervaring in het 

onderwijs, gewerkt als leerkracht in alle leerjaren en 

combinaties daarvan in Nijmegen. Tevens bouwcoördinator en 

intern begeleider. Directeur, meerschools directeur in 

Overasselt en Heumen geweest. En nu werk ik als directeur 

voor het 10de jaar bij de Linge vanaf het begin op Marang in 

Angeren en nu ook op de Doornick.  

Ik vind dit weer een nieuwe uitdaging om met andere 

teamleden, ouders en kinderen te werken. En interessant om 

onderwijs op een andere school ook te mogen begeleiden. 

Privé ben ik getrouwd en heb drie kinderen van 32 jaar en 7 

kleinkinderen. Mijn vrouw, Bea, werkt ook in het 

basisonderwijs. Wij wonen in Cuijk dicht in de buurt van onze 

kinderen en hun partners en kinderen. Dus dat is vaak een gezellige drukte. 

Ik hou van tuinieren en van lekker eten. Maar dan wel als het door een ander klaar gemaakt is. 

De foto hieronder, waarop ik kook, is een uitzondering. 

 

Studiedag 

 

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 donderdag 

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.  
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Gym in de bovenbouw 

 

De laatste jaren is het niet meer gebruikelijk dat nieuwe leerkrachten de PABO afkomen met 

een gymbevoegdheid. De mogelijkheid bestaat om in een anderhalf jaar durende opleiding 

alsnog deze bevoegdheid te halen. In het komend schooljaar betekent dit dat Gerda en Laura 

geen gymlessen kunnen geven. Afgelopen jaren hebben wij met kleine verschuivingen dit 

binnen het team op kunnen lossen. Wij zijn erg blij dat we komend schooljaar een beroep 

kunnen doen op Cindy, vakleerkracht gym bij de Linge. Dit houdt in dat de gymles van vrijdag 

van groep 5/6 verschuift naar de donderdagochtend. Voor groep 7/8 houdt dit in dat de 

gymlessen van dinsdag en vrijdag gecombineerd aangeboden worden in een dubbele les op de 

donderdagmiddag.  

 

Kermis 

 

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

voorbijgaan!! 

 

Op vrijdag 16 september starten om 8.30 uur de groepen 1 t/m 4/5 met het koningsschieten. 

Van 10.30 tot 11.30 uur gaan alle groepen deelnemen aan allerlei activiteiten, die op het 

speelplein plaatsvinden.   De kermisochtend wordt om 11.30 uur afgesloten met een 

demonstratie van 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 
 

Rondleiding dinsdag 18 oktober 

 

Er is over enkele weken, op dinsdag 18 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. 
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Uitnodiging speciaal voor opa’s en oma’s………….. 

 

Uitnodiging speciaal voor opa’s en oma’s om 

samen met ons de KINDERBOEKENWEEK 

te openen! 

 

Op donderdag 6 oktober om 11.30 uur op 

de speelplaats. 

We starten de Kinderboekenweek dan met 

een lang lint van opa’s en oma’s op de 

speelplaats. Alle kinderen voeren voor de 

opa’s en oma’s de ingestudeerde dans uit op 

de nieuwe hit ‘Voor altijd jong!’ van 

Kinderen voor Kinderen. Daarna knippen 2 

kinderen het lint door om de 

Kinderboekenweek bij ons op school te 

openen. Alle opa’s en oma’s worden ook 

uitgenodigd in een groep te gaan kijken en daar wacht hen nog een verrassing! Er zullen 

plannen worden gemaakt voor een te gekke week vol leesplezier. 

 

Tijdens de afsluitingsviering op 13 oktober om 14.00 u laten alle groepen hier een stukje uit 

zien.  Wees welkom hierbij! 

 

Voor altijd jong, 

dat is mijn opa, hij klimt in de bomen, 

kan marathons lopen, zo chill. 

Voor altijd jong, 

dat is mijn oma, kan altijd langskomen, 

we lezen en dromen, zo chill. 

 

Natuurlijk zijn de ouders en andere belangstellenden van harte welkom bij de buitenactiviteit 

op de speelplaats. 

Mogen we erop vertrouwen dat u, als ouders, deze uitnodiging doorgeeft aan de opa’s en 

oma’s? 

 

Website 

 

De nieuwe website, www.dedoornick.nl, is sinds het begin van het jaar in de lucht. Het is de 

moeite waard om er eens op te kijken. We zijn hem momenteel nog aan het bijwerken. De 

kalender komt er nog op en binnenkort de schoolgids en het schoolplan. 

 

Kamp groep 8 

 

De data voor het kamp zijn bekend! Groep acht zal komend jaar van woensdag 17 mei t/m 

vrijdag 19 mei op kamp gaan. Verdere informatie en paklijsten zullen te zijner tijd verstrekt 

worden.  

 

 

http://www.dedoornick.nl/


Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2016-2017 5 

 

 

 

Buiten speelgoed op school 

 

Buitenspelen vinden wij als school belangrijk. Met het mooie weer zien wij veel steps, 

skeelers, schoenwieltjes en nog veel meer mee naar school komen. Wij vinden het fijn om te 

zien dat de kinderen graag buiten spelen, maar we willen jullie vragen dit speelgoed niet meer 

mee naar school te geven. Op school spelen de kinderen in de ochtendpauze met het 

speelgoed van school, niet het speelgoed van thuis. Van 8.20-8.30 u en van 12.50-13.00 u is er 

een inloop mogelijkheid. Kinderen die op de fiets komen mogen buiten de poort afstappen, 

zodat zij rustig op het plein naar de fietsrekken kunnen lopen.  

 

De Bibliotheek op school 

 

Alles weer even op een rij en iets nieuws 

 

Wist u dat: 

 uw kind een biebpas heeft met als gebruikersnaam het pasnummer en als wachtwoord 

voor- en achternaam aan elkaar in kleine letters (zonder toevoegingen zoals ‘van de’ in 

achternaam); 

 voor  nieuw aangemelde leerlingen er ook een gratis pas wordt aangevraagd; 

 uw kind met deze inlog ook terecht kan bij vestigingen van de Openbare Bibliotheek 

Gelderland Zuid (OBGZ) en daar 5 boeken mag lenen; 

 uw kind via de website van school www.dedoornick.nl kan aanmelden op “De Bibliotheek 

op School”, met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord; 

 hier veel informatie te vinden is over boeken en zijn/haar eigen gegevens kan bekijken; 

 hier ook boeken te reserveren zijn; 

 deze gereserveerde boeken in de Schoolbieb worden afgeleverd en uitgeleend; 

 in de Schoolbieb standaard 3 boeken geleend kunnen worden; 

 NIEUW: vanaf nu kan 1 van de schoolbiebboeken thuis gelezen worden.  Na twee 

weken moet het boek terug zijn in de Schoolbieb. Hier ligt een stukje eigen 

verantwoording van het kind. We vertrouwen ook op uw opmerkzaamheid door te 

zorgen dat het thuisleesboek op tijd terug is in de Schoolbieb. In de groep 

schrijft uw kind het boek dat mee naar huis gaat op een daarvoor bestemde lijst;  

 dat elke donderdag de gereserveerde boeken binnenkomen en ook nieuwe boeken 

binnen komen, waardoor de collectie up to date blijft; 

 de Schoolbieb open is op maandag- en donderdagmiddag vanaf 12.50 u en ouders met 

kleuters tot 13.00 u terecht kunnen om samen een boek voor thuis te lenen. Ook dit 

boek mag 2 weken geleend worden;  

 er in de Schoolbieb hulpouders vrijwillig werken en zij de kinderen bijstaan; 

 er regels gelden in de Schoolbieb; 

 de kinderen wekelijks kunnen lenen; 

 de leerkrachten ook deze boeken inzetten bij thema’s; 

Veel leesplezier! Voorgelezen worden is voor alle leeftijden heel belangrijk, ook thuis! 

 

 

 

 

http://www.dedoornick.nl/
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Gerda: Even voorstellen… 

 

In deze nieuwsbrief wil ik me graag even (opnieuw) voorstellen. 

Mijn naam is Gerda Siersema, ik ben dit schooljaar leerkracht in groep 5/6, samen met 

Marieke. Ik zal op woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas te vinden zijn. 

Vanaf 2010 heb ik al eerder korte en langere periodes op De Doornick met veel plezier 

gewerkt. Daarnaast heb ik ook veel gewerkt op De Borgwal in Bemmel. 

Ik woon in Bemmel met mijn man Dirk en mijn kinderen Jelmer en Noor van 15 jaar. 

Ik ben sinds 2010 leerkracht. Daarvoor heb ik lange tijd gewerkt met kinderen met een 

lichamelijke (en daarbij vaak ook verstandelijke) beperking. Eerst als groepsleider in een 

revalidatiecentrum, later als leidinggevende in een woonvorm voor deze kinderen. 

Hoewel ik dat werk met veel plezier deed, wilde ik na de geboorte van mijn kinderen (voor de 

oplettende lezer: ja, het is een tweeling), er graag een poos helemaal voor mijn gezin zijn. Ik 

heb ervan genoten ze de eerste jaren te zien opgroeien. 

Enthousiast geworden door het onderwijs wat mijn kinderen kregen, ben ik in 2008 de 

opleiding voor leerkracht gaan doen.  Zodoende kwam ik in 2010 op De Doornick terecht en 

heb ik nu de kans gekregen hier weer met een vaste groep te starten. 

Ik heb daar erg veel zin in en de eerste week was veelbelovend: een gezellige school, met 

enthousiaste en hardwerkende kinderen en collega’s.  

Het wordt vast en zeker een fijn jaar! 

 

Schuurtje moestuin 

 

Voor het moestuinproject is er een schuurtje ter beschikking gekomen. Het gaat hierbij om 

het voormalige schuurtje van de peuterspeelzaal Gijsje. We kunnen dit schuurtje goed 

gebruiken om allerlei materialen voor de moestuinen in op te slaan. Voor het verplaatsen van 

het schuurtje zijn we op zoek naar helpende handen. Alle hulp is welkom. Het verplaatsen van 

het schuurtje staat gepland op zaterdag 8 oktober 2016. Indien u hierbij wilt helpen kunt u 

zich aanmelden bij Harry Drost door een mailtje te sturen naar: harry.drost@kpnmail.nl  

Alvast bedankt! 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 2 gaat uit op vrijdag 7 oktober. 
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