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Rondleidingen  

De kinderen lopen niet meer per ongeluk naar de oude klas, de nieuwe juf is al een beetje 

minder nieuw, de eerste gesprekken met ouders en kinderen zijn gevoerd. Oftewel het 

schooljaar is echt van start. Daarom willen wij jullie uitnodigen om op 18 oktober in vier 

rondes een kijkje te komen nemen in de klas. Aangezien de kinderen na enkele weken in de 

nieuwe klas al heel goed weten waar alles ligt en hoe we alles in de klas doen, zullen zij dit dan 

ook aan jullie laten zien en vertellen. In zo’n 20 minuten gaan de kinderen jullie alles laten zien 

en horen. Vooraf zullen wij de samen met de kinderen deze rondleiding voorbereiden, ook 

lopen wij uiteraard rond voor overige vragen.  

 

Vele ouders hebben zich met de welkomsgesprekken al ingeschreven, mocht u nog niet in de 

gelegenheid zijn geweest kunt u de lijsten op de klassendeur vinden. 

 

Kom in de klas  

Om als ouders op de hoogte te blijven van wat en hoe er geleerd wordt in de groepen, bieden 

we jullie de gelegenheid aan lessen deel te nemen. Ons doel is het kind zowel op school als 

thuis eenduidig bij te staan in zijn/haar leerproces. 

 

In groep 3 t/m 8 zijn 2 lessen te volgen van 8.30 -9.15 u en van 9.15-10.00 

In groep 1/2 is 1 les te volgen van 8.30 -9.15 u 

 

Inschrijflijsten zijn in de aanloop naar 9 november op de klassendeur te vinden.  

 

Kinderpostzegels te koop!  

De kinderen van groep 8 zijn druk in de weer om kinderpostzegels te 

verkopen. Heeft u ze gemist? Dan heeft u nog een kans! Via 

onderstaande site kunt u alsnog de postzegels bestellen. U kunt dan 

zelf aangeven bij wie van de kinderen u online de postzegels wilt 

kopen.  

 

http://mijnkinderpostzegelactie.nl/bestellen/ 

 

Naast de gebruikelijke postzegels kunt u nog veel meer mooie dingen 

bestellen zoals; een buurman en buurman USB-stick, leuke 

ansichtkaarten, kerstkaarten, een handige katoenen tas met 

tekeningen van Fiep Westendorp en nog veel meer! 

 

En het allermooiste is, u steunt ook nog een goed doel! 

 

Groetjes groep 8, 

Lieke, Jim, Jette, Mans, Mati, Sabina, Daan, Ted, Bo, Zoë, Chloë, Liz, 

Raf, Denny, Indy, Tong.  

 

Tevredenheidsonderzoeken 

In het begin van het schooljaar zijn de rapportages van de tevredenheidsonderzoeken 

teruggekomen. We zullen op 18 oktober in onze teamvergadering een start maken met de 

analyse van de gegevens en het bepalen van acties om punten uit de rapportage te verbeteren. 

De rapportage is op hoofdpunten ook teruggekoppeld in de medezeggenschapsraad.  

Als we de analyse en acties afgerond hebben, zullen we deze terugkoppelen naar alle ouders. 

http://mijnkinderpostzegelactie.nl/bestellen/
https://www.mijnkinderpostzegelactie.nl/Uploaded_files/Producten/setje-zegels.4b41ea.jpg
https://www.mijnkinderpostzegelactie.nl/Uploaded_files/Producten/lr-linnen-tasje-kinderpostzegels-zijde1.456d79.jpg
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VSO 

We zijn de voorschoolse opvang (VSO) met medewerking van Kinderopvang De linge voor 

kinderen vanaf 4 jaar momenteel achter de schermen aan het regelen. Als dit een feit is kunt 

u hiervan gebruik maken en laat ik dat weten. 

Als tussenoplossing kan er wel gebruik gemaakt worden van voorschoolse opvang in de 

speelzaal van Gijsje.  Op donderdag hebben 4 kinderen met veel plezier daar gebruik van 

gemaakt. Wilt u van VSO gebruik van maken, stuur dan een mail naar doornick@delinge.nl 

 

 

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?  

Elke school heeft verplicht een MR. Ouders en team kunnen via deze weg invloed uitoefenen 

op het beleid van de school. Vanuit team heeft Maria Huting en Laura Jacobs zitting. Als 

ouders zijn Jackie Ummels , Saskia van Alst vertegenwoordigd. Er komen verschillende 

onderwerpen in ca 6 vergaderingen per jaar aan de orde. Hierin wordt rekening gehouden met 

de  4 bevoegdheden van de mr: 

1. Instemmingsrecht: bv. schooltijden en onderwijskundige doelstelling  

2. Adviesrecht: bv. over de organisatie van de school  

3. Initiatiefrecht : we kunnen altijd zelf met ideeën komen  

4. Informatierecht : bv. over de beleidsplannen.  

Mocht u input willen geven, vragen hebben of een vergadering willen bijwonen. U bent van 

harte welkom! Het is fijn als u zich vooraf even opgeeft. mrdedoornick@delinge.nl 

 

Een luis in je haar? Kammen maar! 

De luizenwerkgroep is dit jaar gestart met voldoende vrijwilligers. Dit is ontzettend fijn! Op 

dinsdag na de elke vakantie wordt uw kind gecontroleerd op hoofdluis en neten. Het is fijn als 

uw kind op deze dag een gemakkelijke haardracht heeft. Lang haar daarom het liefst in een 

simpele staart.  

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. 

Luizen zijn overlopers. Ze wandelen van hoofd naar hoofd en zoeken graag een warm plekje 

op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. 

Wanneer er door het luizenteam in een klas iets wordt geconstateerd wordt u door de 

leerkracht op de hoogte gebracht. De betreffende ouder/verzorger dient direct te starten 

met  behandelen. Wij adviseren de methode die op onze website staat uitgelegd. Dit vind u 

onder kopje Documenten, tabblad Protocollen. De hele klas krijgt een brief mee naar huis met 

deze uitgebreide informatie. Als luizenteam blijven wij de klas tweewekelijks controleren tot 

deze luisvrij is.  

Het is altijd goed om uw kind zelf regelmatig te controleren. Als u het haar met een 

luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uitvallen. Het zijn 

grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar 

millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los, 

terwijl neten juist aan het haar vastkleven. Wanneer u luizen constateert verzoeken wij te 

starten met behandelen, en u meldt dit direct bij de leerkracht. 

 

Mocht u vragen hebben kunt u altijd terecht bij uw leerkracht of de luizenwerkgroep ( Ans 

Ketelaer en Saskia van Alst) 

 

 

 

mailto:doornick@delinge.nl
mailto:mrdedoornick@delinge.nl
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Kinderboekenweek 

Beste ouders, opa’s en oma’s, 

 

Van 5 t/m 16 oktober is het kinderboekenweek. Een leuke periode, waarin het kinderboek 

centraal staat. U weet hoe belangrijk lezen en voorgelezen worden is voor alle leeftijden. We 

raken  hierdoor  nog beter thuis in onze taal en krijgen een grotere woordenschat, wat weer 

van belang  is om teksten te kunnen begrijpen. En lezen prikkelt onze fantasie…………………… 

Dit jaar is het thema: “Voor altijd jong! “. Opa’s en oma’s staan op school in de schijnwerpers 

tijdens de opening op donderdag 6 oktober om 11.30 uur en tijdens de afsluitingsviering op 

donderdag 13 oktober om 14.00 uur. Zij zijn hierbij dan ook van harte welkom. De kinderen 

mogen tijdens de afsluitviering als opa of oma verkleed komen. Binnen dit thema zijn 

spannende boeken verschenen. Wij willen u graag informeren over de kerntitels van dit jaar in 

het onderstaande overzicht. Deze boeken zijn in alle regionale boekhandels te koop.  Voor alle 

duidelijkheid: de verkoop ervan gebeurt niet via school. Als school willen we u de titels van de 

boeken bij dit thema aanreiken. Leuk om uw kind te verrassen met een boek! Bij voorbeeld 

voor de verjaardag of als Sinterklaascadeau. 

Reserveren via de bibliotheek op school kan natuurlijk altijd! 

 

Groep 1 & 2 

De beste, geweldigste, meest fantastische opa’s ter wereld – Jan Paul Schutten/Kees de 

Boer. 

Met opa in het donker- Stefan Boonen/Marja Meijer. 

Mijn oma is een ooievaar- Alice Hoogstad 

Zing mee met opa en oma- Harmen van Straaten/Karin Bloemen. 

Boer Boris gaat naar oma- Ted van Lieshout en Philip Hopman. 

Groep 3 & 4 

Op avontuur met oma- Annemarie Bon/Heleen Brulot. 

Pas op, opa!- Vivian den Hollander/Saskia Halfmouw. 

Een kus van mij- Aag Vernelen/Ivan & Ilia. 

Mijn oma is ineens heel anders- Sybille en Jurgen Reckhoff. 

Keteltje. Op pad met Prins Opa – Jeska Verstegen. 

Groep 5 & 6 

Joris en de geheimzinnige toverdrank – Roald Dahl/Quentin Blake. 

De oma van de oma van mijn oma – Marc ter Horst/Eliane Gerrits. 

De verdwenen oma / Oma verdacht – Mieke van Hooft, Marja Meijer, Els Vermeltfoort. 

Sammie en opa – Enne Koens/Kees de Boer. 

Jubelientje en de hoed van Oma Blootje – Hans Hagen/Philip Hopman. 

Groep 7 & 8 

Tonja en de geheime brief – Maria Parr/Heleen Brulot. 

De wraak van Knor – Tosca Menten/Elly Hees. 

De rode zwaan – Sjoerd Kuyper. 

Hoe ik mijn opa vond en alles anders werd – Gertrud Jetten. 

Familiegeheim – Caja Cazemier/ Martine Letterie. 

 

Werkgroep Kinderboekenweek. 
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Studiemiddag Topondernemers 

Topondernemers is een thematische methode, die de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur integreert in de voor kinderen aansprekende thema’s. De methode wordt ingevoerd in 

de groepen 4 t/m 8. De ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden staan hierin centraal. 

Op 28 september hebben we o.l.v. een begeleider van Topondernemers de opzet van deze 

methode besproken en inzicht gekregen hoe de methode werkt. Ook hebben we gekeken hoe 

we hem kunnen gaan invoeren. Afgelopen week zijn we met deze methode gestart, waarbij 

met name de werkwijze met kinderen geoefend wordt. 

 

Studiedag de Linge 

Op 5 oktober hebben alle scholen van de Linge een studiedag gehad in Gendt. 

Na een inspirerende inleiding van Claire Boonstra over wat is het doel van het onderwijs en 

wat zijn onze drijfveren, zijn we in de teams aan de slag gegaan met het in kaart brengen van 

de professionele cultuur van ons team. We hebben de eigen professionaliteit n.a.v. stellingen 

ingeschaald. Daarnaast hebben we gekeken naar hoe we de professionaliteit van ons team 

zien. Met deze startsituatie in beeld hebben we individuele doelen gesteld en teamdoelen om 

ons verder te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.  

 

Creamiddagen  

Dit schooljaar starten we met crea-middagen. 

De leerlingen gaan die middagen een uur onder begeleiding van de leerkracht/ouder 

activiteiten doen van de onderdelen: tekenen, dans, drama, muziek en handvaardigheid. 

De klassen worden in groepen verdeeld en elke groep krijgt 2 weken achter elkaar 1 

onderdeel.  

Er vinden dit schooljaar 2 cyclussen plaats van 6 weken waarin per keer 3 onderdelen aan bod 

komen. 

De 1e starten wij in de week van 10 okt. t/m 14 okt. 

Op maandag de groepen 3-4-5, Dinsdag de groepen 1-2 en vrijdag groep 5 t/m 8. 

De 2e cyclus start in de week van 6 maart t/m 10 maart 2017. 

Wij hopen  dat we op deze middagen in een gezellige sfeer samen tot leuke 

activiteiten\producten komen. 

 

Aftrap - ervaringen 

Wat maakt toch dat ik me wil blijven inzetten voor Basisschool De Doornick?                                     

Een vraag die met name tijdens de zomervakantie komt bovendrijven en haar antwoord vindt 

tijdens de eerste studiedagen, waarin we stil staan bij het waarom, het wat en hoe we de 

basisleerstof passend vorm willen geven gedurende de eerste periode van dit schooljaar. Het 

geeft ons de rust en de gelegenheid dit te bespreken met elkaar en vast te leggen in onze 

groepsoverzichten en plannen. En natuurlijk staat elk kind hierbij centraal. Alle basisvakken 

laten we de revue passeren, voorzien van tips en tops. We bereiden ons met elkaar goed voor. 

Het sterkt ons vertrouwen in onszelf en de ander. We ervaren dat de bijbehorende 

concentratie en discipline ons goed doen en ons moed en kracht geven om het beste uit de 

kinderen te halen.  

Met een feestelijk gevoel rijd ik aan het eind van de studiedag huiswaarts en heb er zin in om 

ook dit schooljaar weer dienstbaar te zijn binnen het team van De Doornick. 

Ans Weerepas  
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Sjors Sportief en Creatief 

Vanaf woensdag 12 oktober start Sjors Sportief en Creatief weer in gemeente Lingewaard. 

Het hele schooljaar kunnen kinderen kiezen uit sport- en cultuuractiviteiten uit hun eigen 

gemeente of uit de regio. De boekjes worden op 10 en 11 oktober uitgedeeld op alle scholen en 

vanaf 12 oktober kunnen kinderen zich inschrijven. Een mooie gelegenheid om kennis te maken 

met het aanbod van Lingewaard. Nieuw is dit jaar dat Sjors er al is voor de kinderen van 

groep 1! In het boekje staat uitgelegd hoe het inschrijven gaat. Ook al duurt het nog een 

tijdje voordat de cursus begint, schrijf kinderen vast in want bijna 5.000 kinderen krijgen 

het boekje! Het boekje is het hele schooljaar geldig! En we hopen dat er veel kinderen 

gebruik maken van dit project! 

 

Doekoe-actie 

Spaar sport- en spelmaterialen voor JOUW school! 

 

Van maandag 3 oktober t/m zondag 13 november kun je bij Coop 

meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor 

basisscholen bij jou in de buurt. Zo wordt buitenspelen nog leuker 

en stimuleren we kinderen om meer te sporten en bewegen. 

Gun jij kinderen uit jouw buurt een leuker schoolplein? Spaar dan 

met ze mee! 

 

Hoe spaar je mee? 

 Je ontvangt een Doekoe-munt bij geselecteerde actieproducten 

in de winkel, voorzien van een speciaal Doekoe-kaartje. 

 Spaar extra snel bij aankoop van speciaal geselecteerde 

actieproducten in de folder. 

 Schenk jouw Doekoe aan je school naar keuze in de display in de winkel. 

Verteltas kleuters 

Op De Doornick wordt veel aandacht besteedt aan het bevorderen van leesplezier. In alle 

groepen zijn het hele jaar door speciale activiteiten of zoals De Kinderboekenweek voor de 

hele school. 

 

Bij de kleuters wordt vanaf vrijdag 7 oktober weer gestart met de verteltas. Het is de 

bedoeling dat alle kleuters bij toerbeurt de verteltas mee naar huis krijgen. In de verteltas 

zit een voorleesboek. Gedurende de week leest u het boek voor aan uw kind. Er zit ook een 

klapper in de verteltas. Hier zitten leestips in en activiteiten die u samen met uw kind kunt 

doen. Ook kan uw kind alleen aan de slag met de activiteiten uit de klapper. Met de andere 

losse materialen kan uw kind spelen. Aan het eind van de week vult u het bijgevoegde 

ouderblad in en mag uw kind een mooie tekening maken over het boek op het bijgevoegde 

kindblad. 

 

Na deze week mag uw kind op school in de kring iets vertellen over het boek, de tekeningen 

laten zien en zijn/haar lievelingsboek meebrengen. Hier kan de juf nog een klein stukje uit 

voorlezen. 

 

Wij wensen u, samen met uw kind veel leesplezier, 

Leerkrachten groep 1-2. 

 

https://www.coop.nl/over-coop/digitale_folder
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Jeugd EHBO 

Over enkele maanden zal groep acht dagelijks met de fiets of bus zelfstandig naar de 

middelbare school gaan. Ook zullen zij steeds vaker momenten alleen thuis zijn. Wat als zij 

zich snijden, hun enkel verstuiken of van de fiets vallen en er is geen volwassenen in de buurt 

om te helpen?  

 

Om de kinderen de basisprincipes van EHBO te leren bieden wij speciaal voor groep 8 de 

cursus jeugd EHBO aan. Voor de herfstvakantie krijgen alle kinderen van groep 8 alvast 

tijdens schooltijden een proefles, zo krijgen ze een idee van de EHBO-cursus. Zodra er 

voldoende aanmeldingen zijn zal de cursus starten. Deze zal in alle waarschijnlijkheid plaats 

vinden op de woensdag middag in de mediatheek van school. 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 3 gaat uit op vrijdag 4 november  


