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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 8, 

agenda 

april  

6 Theorie examen verkeer groep 7 

6 Schoolfoto’s 

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 in de beslotenheid van de groepen, zonder ouders 

16 Juf Ans jarig 

17 2e Paasdag vrij 

17 Juf Annemiek jarig 

18 De inschrijflijsten Kom in de Klas hangen bij de lokalen 

18 t/m 20 Cito eindtoets groep 8 

20 Groep 1/2 en 3 voorstelling ZiezaZoe 

21 Koningsspelen-sportdag, ’s middags vrij 

24 t/m 28 Vakantie  

mei  

5 Bevrijdingsdag 

8 Juf Ineke jarig 

8 Technovium groep 7/8 

9 Kom in de klas 

17 Ingrid jarig 

17 Cultureel rondje groep 7 

17 t/m 19 Kamp groep 8 

25 Hemelvaartsdag 

26 Vrij  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Verlof buiten vakanties 

 Gymkleding vergeten? Nieuwe afspraak! 

 Fietsenstalling onderbouw 

 Rekentool kinderopvang/BSO op website De Linge 

 Workshopavond voor ouders 

 Sponsorloop  

 Koningsspelen-sportdag 

 Beestjes in je haar! 

 Op skeelers naar school en buiten speelgoed 

 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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Verlof buiten vakanties 

 

 

 

Afgelopen week heb ik een gesprek met de leerplichtambtenaar gehad. Het onderwerp 

extra verlof is ook ter sprake geweest. Ik ga met het toekennen hiervoor al spaarzaam om. 

Uit zijn verhaal blijkt echter dat extra verlof eigenlijk onmogelijk is behalve voor de 

wettelijke zaken zoals op de verlofaanvraag vernoemd staat. 

Hieronder staan de richtlijnen voor het toekennen voor extra verlof nog eens vermeld: 

 

De Leerplichtwet van 1969 geeft onder andere richtlijnen voor verlof buiten de 

schoolvakanties. De directeur beslist over een aanvraag van minder dan 10 schooldagen en 

kan hierbij advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer dan 10 

schooldagen extra verlof, dan beslist de leerplichtambtenaar. 

 

Voor vakantie buiten de schoolvakanties kan geen toestemming worden verleend, tenzij de 

specifieke aard van het beroep van één van de ouders met zich meebrengt dat alleen buiten 

de schoolvakanties gezamenlijk op vakantie gegaan kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

sommige beroepen, waarbij de ouder het grootste deel van het inkomen in de 

schoolvakanties kan verdienen. Dit vakantieverlof mag éénmaal voor maximaal 10 

schooldagen (per schooljaar) verleend worden en mag geen betrekking hebben op de eerste 

twee weken van het schooljaar. Bij de aanvraag zal een werkgeversverklaring en ander 

bewijs over de inkomsten in schoolvakanties moeten worden overlegd. 

 

Binnen de Gemeente Lingewaard is in overleg met de directies van de scholen een 

Leerplichtprotocol opgesteld. Scholen van de Linge volgen het leerplichtprotocol van de 

Gemeente Lingewaard.  

Indien ouders een aanvraag doen van meer dan 10 schooldagen, dan zal dit alleen worden 

toegekend door de leerplichtambtenaar als er sprake is van speciale omstandigheden. Denk 

hierbij aan een medische- of sociale indicatie. Hieraan zal een deskundigenverklaring ten 

grondslag moeten liggen. 

In de volgende gevallen wordt een verzoek zeker afgewezen:  

- familiebezoek in het buitenland 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

- vakantie in verband met een gewonnen prijs 

- vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

- uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te 

gaan 

- eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte 

- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 

- weekendje weg met familie. 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2016-2017 3 

Wanneer is extra verlof toegestaan: 

Reden aanvraag verlof: 

 Huwelijk of huwelijksjubileum van ouders, 

broer/zus/grootouders, oom/tante, 

neef/nicht binnen woonplaats 

1 dag 

 Huwelijk of huwelijksjubileum van ouders, 

broer/zus/grootouders, oom/tante, 

neef/nicht buiten woonplaats 

2 dagen 

 Overlijden bloed- en aanverwanten in de 1e en 

2e graad 

In overleg met directie 

 Overlijden bloed- en aanverwanten in de 3e 

graad 

1 dag 

 Bezoek huisarts specialist Benodigde aantal uren 

 Herhaald bezoek therapeut, behandelaar, 

orthodontist,  

In overleg met directie 

 Uitvoeren godsdienstige activiteiten (bijv. 

voorbereidingen 1e communie) 

Benodigde aantal uren 

 Verhuizing binnen de gemeente 1 dag 

 Verhuizing buiten de gemeente 2 dagen 

 Bijzondere omstandigheden van medische of 

sociale aard. 

Verklaring van deskundige is noodzakelijk 

In overleg met directie 

 

Extra verlof moet schriftelijk, minimaal twee weken voor aanvang van het verlof, bij de 

directeur worden aangevraagd. Wanneer ouders het niet eens zijn met de beslissing, 

kunnen zij een bezwaarschrift indienen.  

 

 

Gymkleding vergeten?  

 
 

Alles vind ik leuk, en zeker gym. 

Dus kijk maar hoe ik in de touwen klim, 

langs kegels hol, aan ringen zwaai, 

met hoepels rond mijn heupen draai, 

aan rekken hang, mijn vrienden tik, 

een korfbal in een mandje mik 

of over hoge bokken spring. 

Ja, gym is echt mijn ding. 

 

Wij leerkrachten van De Doornick vinden gym ook leuk. Tijd om te bewegen is belangrijk, het 

helpt je bij het leren van elke dag. Lekker bewegen in je eigen gymkleding geeft je een 

ontspannen gevoel tijdens de les. 

Als je je gymkleding vergeten bent, gym je vanaf nu mee in je gewone kleren. De 

leerkracht kijkt of je schoenen geschikt zijn. Is dat niet het geval, dan gym je mee op 

blote voeten. Deze afspraak is gemaakt tijdens de laatste teamvergadering. 
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Fietsenstalling onderbouw 
 

I.v.m. de uitbreiding van het speelterrein van Gijsje, is de fietsenstalling voor de onderbouw 

verplaatst. We hebben geconstateerd dat de ruimte te klein is voor alle fietsen. We gaan aan 

de slag om een oplossing te zoeken. 

 

 

 Rekentool kinderopvang/BSO op website De Linge 

Via de rekentool op de website van De Linge kunt u nu zelf de kosten voor uw kinderopvang 

berekenen en wat u mogelijk terugkrijgt van de Belastingdienst. 

De Belastingdienst vergoedt een groot deel van uw kinderopvangkosten. Wat u 

uiteindelijk netto betaalt voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag die u ontvangt. De hoogte van de toeslag is weer afhankelijk van het 

aantal kinderen dat gebruikmaakt van de opvang, van uw belastbaar inkomen en het aantal 

uren dat u werkzaam bent. Om een indicatie te krijgen van de netto maandkosten voor de 

kinderopvang, hebben wij een handige rekentool op de site gezet. Met deze tool kunt u zelf 

berekenen hoeveel de peutergroep of de kinder- of buitenschoolse opvang kost. Ook kunt u 

berekenen hoeveel u terugkrijgt van de Belastingdienst. De module is met grote 

zorgvuldigheid samengesteld en geeft een indicatie van uw kinderopvangkosten. Een officiële 

proefberekening kunt u aanvragen via de Belastingdienst. 

Workshop/infoavond voor ouders 

Wij, als team, laten op dit moment onze gedachten gaan over de inhoud van de volgende 

workshop/infoavond voor de ouders. In onze voorbereiding moeten we een aantal stappen 

zetten. Het is op dit moment nog niet mogelijk een datum vast te leggen, waarop de 

workshop/infoavond gaat plaatsvinden. We houden u op de hoogte.  

Sponsorloop 

 

Op  dinsdag 11 april organiseren wij samen met de werkgroep Pasen en de MOV 

Doornenburg de sponsorloop. Net zoals de voorgaande jaren gaan de kinderen weer zoveel 

mogelijk rondjes lopen die gesponsord worden.  

De groepen 4/5, 6-7 en 8 starten om 13.00 u. Henk de Weerd van Stichting Kind op de been 

geeft persoonlijk het startschot.De groepen 1/2, 2/3 en 3/4/ starten 

om 13.20u  

 

Route:  

Start tussen de flats (nieuwe startplaats) - Clara van Delwigstraat-

Pannerdenseweg- weer langs de flats-Blauwe Hoek. Er staan 

controle/stempel punten en er wordt voor drinken gezorgd. Laatste 

rondje om 14.45 u en om 14.50u. mogen de allerlaatsten starten! 

 

We zouden het erg leuk vinden als er zoveel mogelijk ouders en 

belangstellenden ons komen aanmoedigen!!! 

 

 

http://www.kindopdebeen.nl/img/8024_1379331683.jpg
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Knuffels: 

We verzamelen schone knuffels, niet groter dan 15 cm voor de kinderen die geopereerd 

worden door de Stichting Kind op de been (belangrijk i.v.m. het vervoer). Deze worden samen 

met de opbrengst van de sponsorloop opgehaald op donderdag 20 april! 

 

Koningsspelen-sportdag 

 

Vrijdag 21 april heeft De Doornick sportdag!  

 

De spellen en activiteiten van deze dag zullen in het teken staan van het thema 

Koningsspelen! De kinderen mogen deze dag in het oranje naar school komen! 

Alle kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. 

Vanuit school zullen we gezamenlijk in een optocht naar de sportvelden van GVA lopen. We 

zouden het leuk vinden wanneer ouders/ opa’s en oma’s de kinderen komen aanmoedigen 

Om 12.00 uur zullen de kinderen weer aanwezig zijn op school. 

. 

 Voor drinken en eten zal deze dag gezorgd worden. 

 Denkt u er zelf aan dat u bij warm en zonnig weer, uw kind insmeert met 

zonnebrandcrème en eventueel een pet op zet?  

 In tegenstelling tot de jaarkalender, gaan alle leerlingen (dus ook bovenbouw) vanaf 

12:00 uur, aansluitend op de Koningsspelen, genieten van een welverdiende vakantie. 

Mocht dit voor u een probleem zijn, dan kunt u zich melden bij de eigen leerkracht en 

zal er deze vrijdagmiddag gezorgd worden voor opvang. 

Om het tot een geslaagde dag te maken, vragen we hulpouders. Zij begeleiden groepjes 

kinderen van groep 1-4, staan bij spellen van groep 5-8 en doen overige hand-en 

spandiensten.  

Hulpouders kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten bij de klassen. 

 

We hopen op een zonnige en sportieve dag! 

 

Beestjes in je haar!  

 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon haar. 

Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor je 

het weet zit heel je haar opeens vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw 

hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Daarom is het belangrijk de 

hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen. Geef het aan bij je juf of meester! 

Hoe ziet hoofdluis eruit? 

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis 

een beetje van jouw bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo 

noem je de eitjes van een hoofdluis) zien eruit als witte, grijze of zwarte stipjes. Ze zitten 

op het haar, dicht bij de haarwortel.  

Hoe weet je of je hoofdluis hebt? 

Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg 

je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door heel nauwkeurig, pluk voor 

pluk, het haar te laten controleren. Vooral dichtbij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn 

eitjes.  
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Hoe krijg je hoofdluis weg? 

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter 

elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten, kam je het 

moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal 

wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met azijn natmaakt, laten de 

neten los. Je kunt crèmespoeling of lotion tegen luis gebruiken, maar ook dan moet je elke dag 

goed kammen.  

Het protocol Hoofdluis kunt u vinden op onze website: www.dedoornick.nl 

 

Op skeelers naar school en buiten speelgoed  

 

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

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 mee naar school 

te geven. Op school spelen de kinderen in de ochtendpauze met het speelgoed van school, niet 

met 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. Kinderen die op skeelers (als 

vervoermiddel) naar school komen, doen deze meteen uit als ze op het plein zijn. Ze 

brengen de skeelers direct naar binnen en zetten deze onder hun kapstok neer. 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 9 gaat uit op vrijdag 4 mei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dedoornick.nl/

