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Nationale Voorleesdagen en tips voor thuis 

 

Op woensdag 25 januari 2017 starten de Nationale Voorleesdagen, bedoeld voor peuters 

en kleuters. Van 25 januari t/m 30 januari krijgt het voorlezen een extra tintje in deze 

groepen. Opa’s en oma’s worden weer uitgenodigd te komen voorlezen en wethouder 

Helga Witjes komt op 30 januari voorlezen in de groepen 1/2.  

Hierbij aansluitend bieden we u tips om ook thuis het voorlezen tot een bijzonder 

moment van de dag te maken. Deze voorleestips zijn geschikt voor alle leeftijden! 

 

Voorleestips 

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal 

voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen 

voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op 

woordenschat, spelling en tekstbegrip. Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit 

speciale kwartiertje te halen. 

 

Een boek kiezen 

In de boekwinkel en schoolbibliotheek is genoeg keuze om een geschikt boek te vinden 

dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. In onze schoolbibliotheek 

staan de prentenboeken bij elkaar. Op maandag- en donderdagmiddag bent u welkom 

vanaf 12.50 uur om te komen snuffelen. Het boek dat u wil lenen mag 2 weken mee naar 

huis. 

 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 

Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw 

weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet 

dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel 

mogelijk uit te halen. Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te 

zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te 

hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf weleens zoiets 

meegemaakt? 

 

Voorleesrituelen                                      

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich 

prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een 

vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo 

weinig mogelijk kans op storingen. Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, 

luisteren, praten en lachen. 

 

Voorlezen met stemmetjes 

In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u 

extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat 

nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens 

het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind 

goed begrijpen wie er in het boek iets zegt. 



 

Te moeilijk of niet? 

Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of 

boekwinkel, titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw 

kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. 

Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag 

zijn. Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de 

meeste kans dat uw kind door een boek geboeid wordt. 

 

Voorspel samen het verhaal 

Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door 

te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. 

Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor 

problemen. 

 

Moeilijke woorden 

Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de loop van het verhaal 

vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door 

er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te 

gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw 

kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 

 

Laat uw kind vertellen 

Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom 

dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een 

eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar 

kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het 

verhaal ook zelf eens navertellen. Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover 

na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen. 

 

Voorbereiding op het voorlezen 

Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het 

nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind 

bedenken waar het boek over zou kunnen gaan. 

 

Enquêtevraag voor ouders/verzorgers  

 

Dinsdag 17 januari brengt uw oudste kind op de Doornick een vraag voor u mee naar 

huis. Deze vraag betreft uw interesse m.b.t. onze website, nieuwsbrief en facebook. We 

vragen u om op dit formulier aan te geven wat voor u de volgorde van belangstelling is. 

Het formulier kunt u t/m dinsdag 24 januari inleveren bij de groepsleerkracht.  

Dank voor uw medewerking! 

 

 

 



Facultatief gesprek na rapport 

 

Op 10 februari krijgen de kinderen uit de groepen 3t/m 8 hun rapport mee, waarin de 

leervorderingen zijn vastgelegd. In principe geeft deze schriftelijke rapportage een 

duidelijk beeld. De sociaal-emotionele ontwikkeling, weergegeven afgelopen november op 

het blad ‘Gedrag en werkhouding’ is ook onderdeel van dit rapport. Mocht u over het 

rapport alsnog vragen hebben, dan bieden we de mogelijkheid tot een 10-minuten 

gesprek. 

De gesprekken houden we op 20 en 23 februari en zijn bedoeld voor ouders, kind en 

leerkracht(en) uit de groepen 1 t/m 7. De kinderen uit groep 1 zijn nog niet bij het 

gesprek aanwezig. U kunt zich inschrijven van 13 t/m 16 februari. 

De ouders en kinderen van groep 8 worden op een ander moment uitgenodigd, zie 

“adviesgesprekken groep 8”. 

 

Is het rapport duidelijk, dan vinden wij het niet nodig om dit te bespreken. Dit keer mag 

u het driehoekgesprek als een facultatief gesprek zien. Tussen de jaarlijks vastgestelde 

gespreksmomenten, worden waar nodig overlegmomenten gepland.  

Hieruit komen weer vervolgafspraken voort. Dit juichen we toe in het belang van het 

kind. Het is daarom misschien voor u en de leerkrachten op dit moment niet nodig om 

deel te nemen aan deze ronde gesprekken.  

  

Mocht de leerkracht u op dit moment willen spreken, dan hoort u dit, zodat u zich in 

kunt schrijven.  We kijken dan middels een gesprek van 10 minuten tussen leerling, 

ouders en leerkracht(en) terug op de afgelopen periode en zetten in op de volgende 

periode. 

 

Kerstmarkt op De Doornick 

 

Woensdag 21 december 2016 was er een Kerstmarkt op De Doornick. 

Onder veel belangstelling van jong en oud werden de verschillende kraampjes bezocht. 

Door veel giften van ondernemers uit Doornenburg en omgeving hebben we een goed 

lopende loterij weten te organiseren.  

Maar…… nog niet alle prijzen zijn opgehaald. 

 

Op de volgende lotnummers is nog een prijs gevallen: 

- 70 

- 71 

- 109 

- 161 

- 283 

- 322 

- 323 

- 399 

- 400 

- 428 

- 435 

 

Bent u toch nog een gelukkige winnaar? Kom dan voor het ophalen van je prijs even langs bij 

Ineke in groep 1/2A of bij Meike in groep 3. 

 

We kunnen met trots mededelen dat de opbrengst van de Kerstmarkt dit jaar €1500,-- is! 

Een klein gedeelte hiervan gaat naar Stikido Doornenburg. De rest van het bedrag komt 

ten behoeve van de school.  

We kijken terug op een zeer geslaagde Kerstmarkt en we willen dan ook iedereen 

(leerlingen, ouders, vrijwilligers) bedanken voor hun inzet en bijdrage.  
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Topondernemers informatie 

 

Voor de kerstvakantie hebben we ons thema "Amerika" afgesloten.                                                        

Er is lang aan dit thema gewerkt. Dit had te maken met de begeleiding die wij als 

leerkrachten van een extern persoon ontvangen. Zijn naam is Ivo.                                                        

Ivo heeft in alle groepen een kijkje genomen en ons daarna van tips voorzien. We kunnen 

tijdens het nieuwe thema weer een stapje verder ontwikkelen.                                                                         

Wij als leerkrachten zijn nog steeds enthousiast en kunnen dit over brengen op de 

kinderen. Ook hebben we gemerkt dat de kinderen met verhalen thuiskomen, want dit 

geeft u weer terug aan ons. Hier worden wij weer blij van en is het cirkeltje rond... 

Het nieuwe thema draagt als naam: "Vlinders in je buik".                                                                       

Een thema waar onder andere biologie een plaats krijgt. Om u een idee te geven: als 

voorbeeld staat op een opdrachtkaart: “Wordt een vlinder geboren?” De kinderen werken 

in tweetallen aan de opdrachtjes van deze kaart en zoeken informatie op de bijbehorende 

software en in boeken. De kinderen maken een serie uitlegplaten over het leven van een 

vlinder, waarop de vragen uit de opdracht beantwoord zijn.                                                                                                                                                  

Ook zijn de kinderen op de hoogte van wat ze moeten weten of kunnen: 

 Ik weet hoeveel eitjes een vlinder legt. 

 Ik kan stap voor stap beschrijven hoe een rups een vlinder wordt. 

 Ik kan uitleggen wat een pop is. 

 Ik weet hoelang het duurt voor een pop verandert in een vlinder. 

 Ik weet hoe oud een vlinder kan worden. 

Aardrijkskunde (een leuke dag ergens in Nederland) geeft ook vlinders in je buik. Ook de 

eigen woonplaats is onderwerp. De kinderen wordt gevraagd een gedicht te schrijven over 

de eigen woonplaats. De kinderen leren ook uit te leggen wat een gedicht is en gedichten 

met elkaar te vergelijken. Dit zijn een paar voorbeelden van onderwerpen op de kaarten uit 

de groepen 5/6. Het thema loopt tot de carnavalsvakantie.                                                                                                     

Als de kinderen op de computer gaan zoeken naar informatie zullen we dit steeds minder 

vaak via Google doen. We hebben verschillende veilige zoekomgevingen speciaal voor het 

onderwijs. Hier gaan we ons meer in verdiepen.                                                                                                                              

Als uw kind thuis wil werken aan een opdracht is het prima om met Google te zoeken.                           

Nou, laat het kriebelen maar beginnen...... 

 

Even voorstellen 

 

U heeft mij misschien weleens in de wandelgangen zien lopen of 

bij activiteiten gezien de afgelopen drie maanden. Maar ik kan 

me goed voorstellen dat u niet weet wie ik ben of wat ik doe op 

de Doornick. Daarom wil ik met dit stukje mijzelf even kort 

voorstellen. Mijn naam is Kim Uding, ik ben een achttienjarige 

Pabo student in het eerste jaar aan de HAN PABO in Arnhem. 

Momenteel ben ik stagiair in groep 1/2 b bij juffrouw 

Annemiek. Elke maandag en dinsdag sta ik met alle plezier voor 

de klas als juf Kim, ook ben ik elke dinsdag dans-juf voor 

kinderen tot tien jaar.  

Na de voorjaarsvakantie zal ik mijn eerste stagejaar afmaken in groep 7/8 bij juf 

Laura. Er is geen vak waar ik geen interesse voor heb ontwikkeld, mijn persoonlijke doel 
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voor dit schooljaar is dan ook dat ik mijn enthousiasme over kan dragen voor alle aspecten 

in het basisonderwijs. 

Ik heb heel veel zin in alles wat er nog komen gaat in mijn periode op de Doornick en ik 

hoop met de meesten van jullie nog kennis te mogen maken. 

 

Adviesgesprekken groep 8 

 

Zoals u hoogstwaarschijnlijk al heeft vernomen van uw kind zijn we in groep 7/8 al bezig 

met de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Wij beginnen iets eerder met de toetsen dan 

de andere klassen i.v.m. de adviezen voor het VO. Vele ouders gaven aan graag voor 28 

januari het advies te willen krijgen. Na de nodige aanpassingen en verschuivingen te hebben 

gedaan, gaat dit lukken. De oudergesprekken voor groep 8 (dus niet groep 7) zullen op 

woensdag 25 en donderdag 26 plaatsvinden. Voorafgaand aan de gesprekken kunt u een 

digitale uitnodiging verwachten voor deze gesprekken.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 6 gaat uit op vrijdag 10 februari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


