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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 7, 

agenda 

maart  

6 Start creamiddag 2 

6 Inschrijven voor Kom in de Klas bij klaslokalen 

7 Groep 7/8 kennismaking met studenten i.v.m. het project over DNA 

9 Groep 7/8 bezoek burgemeester 

14 Studiedag 

16 Kom in de Klas: groep 1 t/m 7 

16 Kangoeroewedstrijd 

17 Meester Harrie jarig 

22 Boomfeestdag groep 7/8 

24 Studiedag onderbouw 

28 Viering thema Lente 

29 Groep 7/8 Bank voor de klas 

31 Groep 7/8 presentaties studenten i.v.m. het project DNA 

31 Juf Marieke jarig 

  

april  

6 Theorie examen verkeer groep 7 

11 Fietscontrole groep 7 

11 Sponsorloop 13.00 – 15.00 uur 

12 Praktijk examen verkeer groep 7 

13 Groep 4/5, 5/6 en 7/8 voorstelling Timboektoe 

13 Start moestuinproject groep 3 en 4 

14 Paasviering 

16 Juf Ans jarig 

17 Juf Annemiek jarig 

18 t/m 20 Cito groep 8 

20  Groep 1/2 en 3 voorstelling ZiezaZoe 

21 Koningsspelen  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Protocol tussen schoolse opvang 

 Vastenproject 

 Kom in de klas 

 Sjors creatief 

 Kangoeroewedstrijd 

 Nieuwe taalmethode 

 Vervolg Topondernemers 

 Creacircuit 

 Studiedag  

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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 Belangrijke vraag 

 Volgende nieuwsbrief 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

Tussenschoolse opvang TSO 

 

Langs deze weg geven we graag aan u door dat het protocol over de ‘Tussenschoolse 

opvang’ te vinden is op onze website. Kijk hiervoor onder documenten→protocollen. 

 

Vastenproject 

 

 

Het 

vastenproject voor 

De Doornick 2017 staat dit jaar helemaal in teken van Help een 

kind op de been. We verdiepen ons in deze stichting, onze 

opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop (dinsdagmiddag 11 april) 

gaat nu naar Help een Kind op de been! 

We kijken ook naar het land waar deze stichting actief is n.l. 

Kameroen 

We werken in de groepen aan o.a. waar ligt Kameroen, welke grote rivieren stromen 

er, hoe is het onderwijs, hoe ziet een schooldag eruit. Elke groep werkt hier op hun 

eigen manier aan. Groep 4 t/m 8 uit de methode Topondernemers. 

 

Wie is Help een kind op de been? 

Deze stichting helpt letterlijk gehandicapte kinderen op de been d.m.v. operaties. 

Daarmee bieden ze de kinderen een hogere kwaliteit van leven en een betere 

toekomst 

Een medisch team uit Nederland bestaande uit o.a. orthopedische chirurgen en O.K.-

assistenten opereren gedurende 2 weken belangeloos kinderen aan de voornamelijk 

verkrommingen van de benen. Die verkrommingen kunnen aangeboren zijn maar ook 

resttoestanden van polio. Deze kinderen kunnen nauwelijks uit de voeten, gaan dus 

niet naar school. Hebben geen vooruitzichten en kunnen in de toekomst geen bijdrage 

leveren aan de samenleving. 

De meeste van bovengenoemde afwijkingen kunnen met orthopedische operaties en/of 

hulpmiddelen geheel geholpen of sterk verbeterd worden. 

Voor ± € 450,- kan er al een kind geopereerd worden en nazorg krijgen. 

Nieuwsbrief 8 Nieuwsbrief 8 

http://www.kindopdebeen.nl/img/8024_1379331683.jpg
http://www.kindopdebeen.nl/
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Inzamelen knuffels. 

 

Heeft u nog kleine schoongewassen knuffels (niet groter dan 20 cm) op zolder liggen 

die uw kind niet meer gebruikt dan is het heel fijn dat uw kind dit mee naar school 

brengt. Vanaf 21 maart heeft elke groep heeft een doos waarin dit verzameld kan 

worden. Heel blij zijn ze met deze knuffels. Na elke operatie krijgt een kind een 

knuffel!! Maar heeft u ook nog ballen, bellenblaas of ballonnen over, deze kinderen 

zijn er heel blij mee. Voor de meivakantie wordt alles door Stichting Help een Kind 

op de been opgehaald. Zij nemen deze artikelen tijdens de volgende missie mee! 

 
 

Kom in de klas 

 

Komende donderdag 17 maart zijn jullie welkom op de volgende tijden: 

Groep 1/2: van 8.30 u tot 9.15 u 

Groep 3: van 9.15 u tot 10.00 u 

Groep 4/5 en 5/6: van 8.30 u tot 9.15 u en van 9.15 u tot 10.00 u 

Groep 7/8: Deze ouders worden op een ander moment uitgenodigd i.v.m. met een 

invaller die op dat moment de klas draait.  

 

De inschrijflijsten hangen op de klassendeur.  
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Sjors Creatief 

 

Zit jij op de basisschool en wil jij kennismaken met muziek?  

Schrijf je dan nu in voor Sjors Creatief met  

Harmonie st. Caecilia Gendt!!  

Wanneer? Zaterdag 8 april 2016  

Hoe laat? 14:00 tot 16:00  

Waar? Zaal Providentia, Dorpstraat 5 te Gendt  

Op zaterdag 8 april organiseert Harmonie st. Caecilia Gendt een gezellige middag 

waarin je kunt komen kennismaken met allerlei muziekinstrumenten. We hebben een 

leuk programma waarin we verschillende activiteiten doen met blaasinstrumenten en 

slagwerkinstrumenten. Lijkt het je ook leuk om vrijblijvend muziek te komen maken?! 

Aanmelden kan nog! Dit doe je door een mail te sturen naar alberns@kpnmail.nl. 

Vermeld hierin je naam, telefoonnummer, op welke school je zit (+ groep) en hoe oud 

je bent!  

Wij hebben er zin in! Jij ook?! 

 

Kangoeroewedstrijd 

 

Ook dit jaar hebben 29 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zich ingeschreven voor 

deelname aan de grootste internationale reken- en wiskundewedstrijd van Nederland! 

Deze wordt gehouden op donderdag 16 maart op school. De organisatie is in handen 

van de Radboud Universiteit Nijmegen. De deelnemers worden ontvangen per groep in 

onze overblijfruimte om aan de slag te gaan met de opgaven van 2017.Op de website 

kun je interactief oefenen. Kijk op www.w4kangoeroe.nl en ga naar oefenen. 

Jaarlijks doen ruim 125.000 leerlingen mee, zowel van basisscholen als van middelbare 

scholen. Wereldwijd doen er ruim 6,5 miljoen deelnemers uit bijna 60 landen mee, 

waarvan De Doornick er een is! 

Kangoeroe- opgaven: 

 zijn leuke, kleine reken- en wiskundepuzzels 

 hebben iets verrassends 

 gaan over getallen, figuren, logisch denken 

 zijn leerzaam en uitdagend 

Voor alle kinderen van de Doornick is er de mogelijkheid mee te doen aan de 

ontwerpwedstrijd. 

We wensen alle deelnemers veel succes op 16 maart! 

 

Nieuwe taalmethode 

 

Tijdens een van onze vergaderingen hebben we naar elkaar uitgesproken dat we heel 

graag op korte termijn een nieuwe taal en spellingsmethode willen. 

Enkele collega's zijn zich gaan verdiepen in het huidige aanbod.  

Op dit moment hebben we 2 methodes die  we interessant genoeg vinden om te gaan 

proberen. 

Binnenkort zullen er in de groepen proeflessen gegeven worden. Nog voor het einde 

http://www.w4kangoeroe.nl/
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van dit schooljaar komen we tot een definitieve keuze zodat we aan het begin van het 

volgend schooljaar kunnen starten met de nieuwe methode. 

 

Topondernemers 

 

We hebben het thema "Vlinders in je buik" afgerond. Er zijn prachtige folders, 

muurkranten en collages gemaakt. De kinderen worden steeds beter in het geven van 

presentaties en leren elkaar te voorzien van tips en tops.  

Ons volgend thema is "Derde wereld". 

Hierin sluiten we aan bij het vastenproject "Kameroen". 

 

Creamiddagen  

  

Deze week zijn we gestart met een nieuw creacircuit. In gemixte groepen houden we 

ons in de middenbouw (gr 3, 4, 5) bezig met tekenen, dans en muziek.  

In de tekenopdracht verdiepen we ons in het perspectief van een bollenveld. 

Bij dans gaat er iets moois ontstaan op rustige muziek.  

Met muziek gebruiken we de klanken van de boomwhackers.  

Het is fijn dat we weer ouders hebben gevonden om met een groep kinderen te 

werken! 

In de groepen 6,7,8 gaan we met beeldhouwen aan de slag. Bij deze activiteiten is het 

de bedoeling dat de kinderen gereedschap van thuis meenemen, zoals; een botte 

bijtel, een hamer en een vijl. Daarnaast is het fijn als ze die middagen passende 

kleding aan hebben.   

Wij horen graag van ouders wie er mogelijk zouden kunnen helpen! 

 

Studiedag 

 

Op dinsdag 14 maart buigen we ons over de volgende onderwerpen en hopen weer veel 

te leren, in het belang van uw kind(eren): 

 Visie en missie van De Doornick 

 Vervolg expliciete directe instructie 

 Handelingsgericht werken 

 

Belangrijke vraag 

  

Er zijn kinderen die een leesboek uit onze schoolbieb thuis lezen. Dat mag natuurlijk. 

Maar…… breng dit boek wel na twee weken terug in de schoolbieb. We willen onze 

collectie compleet houden. Bovendien is het zo dat zolang je geleende boek thuis ligt, 

de kans groot is dat je geen nieuw boek kunt lenen.  

Beste ouders zouden jullie erop toe willen zien dat onze boeken binnen twee weken 

terug zijn in onze schoolbieb. 

Met dank, 

Ingrid en Ans 
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Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 8 gaat uit op vrijdag 7 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


