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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 9, 

agenda 

Mei  

2 Luizencontrole  

4 Dodenherdenking bijdrage groep 8 

5 Bevrijdingsdag 

8 Juf Ineke jarig 

9 Kom in de klas 

17 Juf Ingrid jarig 

17 Cultureel rondje groep 7 

17 t/m 19 Kamp groep 8 

25 Hemelvaartsdag 

26 Vrij 

Juni  

5 Tweede Pinksterdag 

9 Juf Maria jarig 

15 Viering thema “Waterspaarders” 

16 Studiedag onderbouw groep 1 t/m 4 vrij 

21 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

26 t/m 29 Inschrijven eindgesprekken 

30 Rapport  

Juli  

3 t/m 6 Driehoekgesprekken  

8 Mijnheer Eric jarig 

10 Continurooster tot 14.00 uur 

11 Continurooster tot 14.00 uur, Musical groep 7/8, Juffendag 

12 Afscheid groep 8; groep 1 t/m 7 wennen nieuwe groep 

13 Continurooster tot 14.00 uur, afscheidsavond groep 8 

14 Groep 8 vrij. Groepen 1 t/m 7 om 12.00 uur vakantie 

 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Oproep om schoolbiebhulp 

 Dodenherdenking bijdrage groep 8 

 De knop om 

 Bezoek aan Klompenwaard 

 Top Ondernemers 

 Opbrengst Sponsorloop 

 Doekoe-actie 

 Volgende nieuwsbrief 
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Oproep om schoolbiebhulp 

 

Het is voor ons een geruststellende gedachte om op twee middagen in de week te mogen 

rekenen op 2 hulpouders/oma’s/opa’s. De afgelopen jaren was een club van 10 mensen bereid 

om 2 uurtjes op de maandagmiddag of op de donderdagmiddag de groepjes kinderen te helpen 

zoeken en te helpen bij de uitleen. Er wordt een rooster gemaakt, zodat deze 10 mensen 

verdeeld worden over de twee middagen. Wegens privé- en werkomstandigheden lukt het 

enkele hulpouders vanaf het nieuwe schooljaar niet meer om te komen helpen. Hiervoor 

hebben wij alle begrip. Zij geven aan het jammer te vinden, want het is voor hen prettig werk 

geweest. Altijd met zijn tweeën de kinderen mogen bijstaan is bovendien een luxe gebleken.  

Om het huidige aantal hulpmensen te blijven handhaven, betekent dit dat we op zoek zijn naar 

4 hulpouders/oma’s/opa’s, die op maandagmiddag of donderdagmiddag van 12.50 tot 15.00 uur 

zouden willen helpen. Mocht u een uitdaging zoeken of hier gewoon zin in hebben, kom dan 

gerust op deze middagen vrijblijvend een kijkje nemen. Dan ziet u hoe we werken in onze 

schoolbieb. 

Neem gerust contact op met Ingrid van Oostwaard of Ans Weerepas als u over het werken in 

de schoolbieb meer wil weten.  

i.vanoostwaard@delinge.nl  

a.weerepas@delinge.nl  

 

Dodenherdenking bijdrage groep 8 

 

Groep 8 is al weken bezig met het project ‘Tuin van de Vrijheid’. Het eindresultaat zal tijdens 

de dodenherdenking bij het oorlogsmonument onthuld worden. 

Donderdag 4 mei is om 19.00 uur de dodenherdenking in de kerk en om 20.00uur bij het 

oorlogsmonument. Dit jaar is het extra speciaal door het project Tuin van de Vrijheid. Wees 

welkom. 

 

De knop om 

 

Vanaf 8 mei zullen de groepen 4 t/m 8 aandacht besteden aan het project: “De knop om”. 

Een project van WaterSpaarders, waarin de kinderen in 4 lessen leren welke impact de 

klimaatverandering op de natuur heeft. Ook  leren de kinderen over het belang van het 

besparen van energie. 

Er komt een gastles, waarin de kinderen aan de slag gaan met het ontwerpen van een etiket 

voor een doucheproduct. Ze bedenken hierop een spreuk die aanzet tot korter douchen. 

In de lessen leren de kinderen hoe ze thuis het gesprek kunnen aangaan over korter douchen, 

om ook u, als ouder en broers en zussen, te stimuleren mee te doen aan WaterSpaarders. 

Het lesprogramma wordt op feestelijke wijze tijdens de maandviering van donderdag 15 juni 

afgesloten. 

 

Bezoek aan de Klompenwaard 

 

Groep 4-5 zal op dinsdag 16 mei van 9.15 tot 11.15 een bezoek brengen aan de Klompenwaard. 

De kinderen gaan struinend door het gebied, verzamelen spullen om daar vervolgens een 

kunstwerk mee te maken. 

We zijn op zoek naar ouders die met ons mee willen. Meer informatie volgt via de mail aan de 

ouders van de kinderen uit onze groep.  

 

mailto:i.vanoostwaard@delinge.nl
mailto:a.weerepas@delinge.nl
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Top Ondernemers 

 

Het thema “De derde wereld” is afgesloten. Vooral het land Kameroen heeft hier centraal 

gestaan. Verschillende gastsprekers zijn er geweest om de kinderen meer zicht te geven op 

het leven in Kameroen. Ook in breder verband leerden kinderen over het leven in de derde 

wereld, zoals: hoe zien scholen eruit, wie was Nelson Mandela, wat houdt ‘fair trade’ in, op 

safari gaan en het beschrijven van een apensoort. 

Er is samen met de kinderen een stappenplan gemaakt over het hoe en waar precies online 

informatie te zoeken met gebruikmaking van de sleutelwoorden. Ter afsluiting zorgden de 

presentaties vanuit de groepjes en het spelen van het digitale ganzenbordspel voor een 

enthousiast gehoor. De kinderen houden op een plankaart hun werkwijze en evaluatie bij. 

Het nieuwe thema heet: “De wereld in het klein”. We zullen het hier hebben over kleine 

diertjes maar ook kleingeld en kleine landen kunnen aan bod komen. 

Kleine mensen in China, of het maken van een maquette.  

U hoort vast waar uw kind mee aan het werk gaat. 

 

Opbrengst sponsorloop 

 

Ook dit jaar is er weer flink gelopen door onze kinderen. In het teken van het vastenproject 

“Help een kind op de been”, gaat er een bedrag van €3565,- naar de Stichting Orthopedische 

Hulpprojecten t.b.v. de kinderen in Kameroen. 

Bedankt voor ieders inzet en bijdrage! 

 

Doekoe-actie 

 

De spelmaterialen van de Doekoe-actie zijn binnen! De kinderen hebben er al fijn mee kunnen 

spelen! 

COOP en iedereen die onze school gesteund heeft tijdens deze actie: heel erg bedankt!!!! 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

 

De volgende nieuwsbrief, nummer 10 gaat uit op vrijdag 2 juni.  
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