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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 4, 

agenda 

December   

5 Sinterklaasviering ’s morgens. ’s Middags school van 13.00 u. tot 15.00 u. 

21 Kerstmarkt op De Doornick van 17.30 u. tot 19.30 u. 

21 Juf Laura jarig 

24 t/m 6 

jan 

Kerstvakantie 

Januari ‘17  

4 Juf Hanny en juf Angelique jarig 

9 Weer naar school 

12 Minilessen OBC Bemmel 

13 Nieuwsbrief 5 

18 Start Nationale Voorleesdagen 

19 OR/MR bijeenkomst 

30 De wethouder leest voor in gr. 1/2 ter afsluiting Nationale Voorleesdagen 

31 Viering thema: winter 

 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Politiebericht  

 Verkeerssituatie rondom de school 

 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken 2016, met bijlage 

 Start kinderopvang ‘Gijsje’ 

 Terugblik rondleidingen en ‘Kom in de Klas’ 

 Sinterklaasvieringen 

 Kerstmarkt informatie 

 Studiedag 21 nov, weer veel geleerd 

 Volgende nieuwsbrief 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

                                                         Uitnodiging                     
       Wees welkom op 21 dec.                            Van 17.30 u t/m 19.30 u 

                              Op het schoolplein van De Doornick 

 

 

 

 

 

 

 

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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Politiebericht  

Geachte ouders, 

 

De politie vraagt extra aandacht voor de parkeeroverlast rondom de school. Er is bij de 

politie informatie binnen gekomen dat er veelvuldig fout geparkeerd wordt en dat de 

geslotenverklaring op de “Blauwe Hoek” genegeerd wordt. Hierdoor ontstaan er 

gevaarlijke verkeerssituaties. 

De politie gaat hier in de komende weken extra aandacht aan besteden door middel van 

het uitvoeren van controles. 

De controles zijn van belang om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De politie. 

 

Verkeerssituatie rondom de school 

Wij maken ons ernstig zorgen over de verkeerssituatie rondom de school. We willen dat onze 

kinderen veilig naar school en huis kunnen gaan.  We hebben overlegd met de politie, de 

gemeente en de omwonenden. We kunnen zaken aanpassen in de inrichting, maar het 

verkeersgedrag van kinderen en ouders is van nog groter belang. Enkele punten waarop wij 

aandacht vragen om de veiligheid te bevorderen zijn: 

Maak gebruik van de parkeervakken bij beide ingangen, ook als ze wat verder afliggen van de 

ingang. 

De straat bij de ingang van Gijsje en kleuters is tussen 8.00-16.00 uur afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. Respecteer dit. 

Let op de uitgang van de parkeergarage van het appartementen gebouw. Hier parkeren is niet 

toegestaan. 

Leer uw kind oplettend te zijn in het verkeer. 

Tot slot: met de fiets of te voet komen is het beste. 

 

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken 

In een bijlage ontvangt u nu de terugkoppeling van de belangrijkste punten uit de 

tevredenheidsonderzoeken en de acties die wij daarop zetten. 

 

Start kinderopvang ‘Gijsje’ 

Vanaf 1 januari 2017 start Gijsje naast de peuterspeelzaal ook met kinderopvang voor 

kinderen van 0-4 jaar. Informatie en inschrijven kan via de site www.delinge.nl 

 

Terugblik rondleidingen en Kom in de Klas 

Na een paar weken voelen de kinderen zich in hun nieuwe groep thuis. Ze kennen de 

leerkracht(en) en weten de weg in hun klaslokaal. Alles heeft een vaste plek en de afspraken 

die gemaakt zijn worden nageleefd. Ook dit jaar kregen de kinderen de kans om dit aan hun 

ouders duidelijk te maken door een rondleiding te geven in hun klas.  

In de onderbouw volgden de kinderen een route aan de hand van pictogrammen, nummers of 

per vak. 

Hoe trots mag je zijn als je aan je ouders kunt vertellen en laten zien waar je dagelijks mee 

bezig bent, waar de materialen te vinden zijn, waar je plek is, hoe het digibord werkt, waar je 

http://www.linge.nl/
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jas hangt. Enthousiaste verhalen, die ook de ouders en leerkrachten een trots gevoel geven. 

Samen naar school en samen naar huis, waar er verder over gepraat wordt. 

Ook in de bovenbouw is flink geoefend aan de hand van een praatlijstje om alles wat ertoe 

doet in kaart te brengen voor de ouders. De kinderen weten goed te vertellen hoe het 

klassenmanagement in de groep werkt. Ze voelen zich heer en meester in hun dagelijkse 

domein en in een groep zag ik na afloop een evaluatieposter hangen, waarop ouders reacties 

geplakt hadden. Kortom tevreden leerkrachten over de komst van de ouders en de inzet van 

hun leerlingen. 

 

En dan is er het moment waarop de ouders de groep in bedrijf kunnen meemaken, door zich in 

te schrijven voor het bijwonen van een lesje. De eerste Kom in de Klas-dag van dit schooljaar 

verliep naar wens. In de kleutergroep konden ouders een kringactiviteit meemaken. Hoe 

bijzonder is het om je kind zo tussen klasgenootjes bezig te zien. In groep 3 werd een lesje 

lezen en rekenen gegeven. Groep 4/5 liet zien hoe een woorddictee behandeld wordt en 2 

korte rekeninstructies gaven inzicht in het aanleren van de stof. In groep 5/6 werd ook 

duidelijk gemaakt hoe een woorddictee gaat en was te zien hoe een kind leert zijn 

handschrift te ontwikkelen. Ouders konden over de schouder van hun kind meekijken hoe 

sommen precies uitgerekend worden. In groep 7/8 zagen ouders wat werken met de nieuwe 

methode Topondernemers inhoudt. Ook het zelfstandig werken aan de weektaak stond hier 

gepland. 

De volgende Kom in de Klas is op donderdag 16 maart. Wees welkom! 

 

 

Sinterklaasviering 

Groep 1 t/m 5 
Dit jaar zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 Sinterklaas maandag 5 december 

verwelkomen op kasteel Doornenburg! 

De kinderen van deze groepen worden om 08.30 uur op school verwacht en lopen samen met 

de leerkracht en hulpouders richting het kasteel.  

Ouders zijn vanaf 09.00 uur tot 09.15 uur welkom op de binnenplaats van het kasteel. Daarna 

zwaaien we de ouders uit. Zij mogen naar huis. 

Vanaf 09.15 u. volgen de leerlingen van groep 1 t/m groep 5 een gezellig sinterklaas-

programma in het kasteel. Ze zullen een bezoek aan Sinterklaas brengen en een 

spelletjescircuit volgen.  

We vragen u om voor deze ochtend geen eten en drinken mee te geven. 

Na de sinterklaasviering zijn we om 12.00 uur terug op school. 

’s Middags is er school van 13.00 tot 15.00 uur. 

Groep 6 t/m 8 

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 maken surprises en zullen deze op 5 december aan elkaar 

uitdelen. Deze groepen brengen voor die ochtend wel eten en drinken mee. 

Ook voor deze groepen geldt dat er ‘s middags school is van 13.00 uur t/m 15.00 uur. 
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Kerstmarkt 2016 informatie 

Op woensdag 21 december van 17.30 uur t/m 19.30 uur organiseren wij de tweejaarlijkse 

Kerstmarkt op het schoolplein van De Doornick. 

Tijdens deze markt worden er zelf geknutselde decoraties te koop aangeboden. Deze zijn 

gemaakt door de kinderen van De Doornick en Gijsje. Ook de ouderen van Merlijn leveren hun 

creaties. 

Tevens worden er loten verkocht. De trekking hiervan vindt aan het einde van de Kerstmarkt 

plaats. Er zijn leuke prijzen te winnen, die tijdens de Kerstmarkt uitgestald staan, zodat u 

vast een kijkje kunt nemen. 

Natuurlijk is er de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een drankje of een 

versnapering te nuttigen.  

De opbrengst van de Kerstmarkt gaat voor een deel naar Stikido Doornenburg en voor een 

deel naar De Doornick.  

We zijn nog op zoek naar het volgende: 

- Wie heeft er vuurkorven en hout ter beschikking?  

- Wie kan er woensdagochtend (21 december) meehelpen met het opbouwen van de 

marktkramen/partytenten (graag doorgeven bij Meike of Ineke). 

We nodigen iedereen uit (kinderen, ouders, opa’s en oma’s, buren en vrienden) om bij deze 

gezellige avond aanwezig te zijn.  
 

 

Studiedag 21 nov. weer veel geleerd 

In het eerste deel van de studiedag constateren we dat er mooie dingen gebeuren op onze 

school, waar het gaat om de kinderen excellent te laten leren. Zo leren de kinderen in de 

onderbouw een volgende stap. Naast het geven van een antwoord leren ze te vertellen hoe ze 

tot het antwoord gekomen zijn. Er worden 2 denksleutels ingezet en toegevoegd aan de 

methode “Schatkist”. Ook in de verteltas gaat een verdiepingsvraag mee. 

In de bovenbouw zoeken we de doorgaande lijn in de extra lees- taal- en rekenopdrachten. In 

de nieuwe methode ‘Topondernemers’ passen we, waar nodig, opdrachtkaarten aan bij het 

niveau van de leerling. De volgorde van werken, die de kinderen standaard gebruiken is: 

- Wat weet ik er al van? 

- Wat wil ik weten? 

- Wat vertel en laat ik zien aan klasgenoten? 

Het tweede deel van de studiedag is besteed aan het geven van instructies op een manier die 

zorgt voor succeservaringen en betere leerresultaten van de kinderen. We bieden de leerstof 

in stappen aan en laten de kinderen voldoende oefenen om tot beheersen te komen. Wij, de 

leerkrachten, hebben geoefend om lesdoelen en bijbehorende vaardigheden duidelijk te 

omschrijven en uit te voeren. 

In het derde deel van de studiedag stonden we stil bij de visie van onze school. We stellen 

ons de komende tijd de vraag waar we over 5 jaar willen staan met onze school. Aan dit 

proces werken we gestaag door in de tijd van nu en naar de toekomst gericht. We houden u op 

de hoogte van: waartoe leren de kinderen? waarheen leren ze? wat leren ze? hoe leren ze? 

hoe is de rol van de leraar bij het leren? waarmee leren ze? met wie leren ze? waar leren ze? 

wanneer leren ze? en hoe wordt het leren getoetst? 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 5 gaat uit op vrijdag 13 januari 2017  
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