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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 10, 

agenda 

Juni  

5 Tweede Pinksterdag 

7 Kick-off Doornenburg sportdorp 

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  Definitieve aanpassing laatste schoolweek 10 t/m 14 juli 

3 t/m 6 Driehoekgesprekken 

8 Mijnheer Eric jarig 

10 Continurooster tot 14.00 uur Juffen dag 

11 Normale schooltijden, Musical groep 8  en aansluitend afscheidsavond 

12 Normale schooltijden Groep 1 t/m 7 wennen nieuwe groep 

13 Continurooster tot 14.00 uur 

14 Groep 8 vrij. Groepen 1 t/m 7 theeleuten met de klas en om 12.00 uur vakantie 

  

Augustus  

28 Eerste schooldag 2017-2018 

  

 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Lingewaard On Stage 

 Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze Medezeggenschapsraad (MR) 

 Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

 Totaalbedrag sponsorloop 

 Reshare kleding inzamelactie 

 Zin om in de schoolbieb te helpen volgend schooljaar? 

 Vakantierooster 2017/2018 

 Verkeerssituatie rondom de school 

 Het familiekracht café  

 Kick-off Doornenburg sportdorp 

 Programma laatste schoolweek 10 t/m 14 juli 2017 

 Goed voorbereid op vakantie: lezen doet ertoe 

 Heb jij ook een luizenleventje? 

 Volgende nieuwsbrief 
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U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

 

 

 

Lingewaard On Stage 

 

Laat je talent zien tijdens ‘Lingewaard On Stage!’ 

Ben je tussen de 9 en 99 jaar en bezit je een uitzonderlijk talent? Dan is dit je kans 

om tijdens het jaarlijkse evenement LingewaardUIT! je talent te showen op het podium.  

Misschien kan je zelf heel goed dansen, zingen of iets anders wat je op een podium kan laten 

zien. Ben je 9 jaar of ouder dan kan je je aanmelden voor de talentenshow Lingewaard On 

Stage! Het kan ook zijn dat je iemand anders op wil geven; je vader of moeder, broer of zus 

of misschien je buurman of oma. Als je een filmpje hebt van het optreden (dat mag gewoon in 

de huiskamer zijn) en die samen met het aanmeldformulier naar ons toe mailt, doe je mee aan 

de voorrondes. 

Na een voorselectie op basis van ingezonden filmpjes gaan er maximaal tien kandidaten door 

naar de finale dag op LingewaardUIT! op 9-9-2017 op de Markt in Huissen 12.00-17.00. 

Wil je meedoen? Ga naar onze website: www.swlingewaard.nl en vul (samen met je ouders) het 

digitale aanmeldformulier in en het filmpje van de act. Dit kan van een eerder optreden zijn 

of gewoon een thuisfilmpje. Als je aanmelding bij ons binnen is, ontvang je een 

ontvangstbevestiging. Aanmelden voor Lingewaard on stage kan tot 1 juli 2017.  

Op basis van de filmpjes vindt een voorselectie plaats en uiteindelijk blijven tien 

finalekandidaten over. Een live voorronde kan onderdeel van de voorselectie zijn. Daarmee 

bedoelen we dat misschien komen kijken bij een live optreden om uit te maken of je door 

gaat naar de volgende ronde. De beoordeling van de voorrondes en op de finaledag wordt door 

een deskundige jury gedaan. De winnaar van Lingewaard on stage krijgt, naast een daverend 

applaus en lokale bekendheid, een prijs die aansluit op zijn talent en carrière.  

Meer weten? Neem contact op met: Melissa Davina, tel. nr. 088 255 25 50 of email adres: 

m.davina@swlingewaard.nl 

 

Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze Medezeggenschapsraad  

 

Momenteel is in de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid 

van de oudergeleding. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders die zich beschikbaar 

willen stellen.  

 

Wat is een MR?  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR  praat mee over allerlei onderwerpen 

die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van 

het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Bij ons op school 

bestaat de MR uit twee ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR 

is plaats beschikbaar.  

 

Wat levert zitting in de MR op?  

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is vrijwilligerswerk. Je doet kennis op over de 

achtergrond van de school van je kind(eren) en de schoolorganisatie. Je doet ervaring op met 

het bedenken van beleid, en je kunt je eigen kennis en talent inzetten. MR-leden hebben 

recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als 

http://www.swlingewaard.nl/
mailto:m.davina@swlingewaard.nl
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over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kun je ook persoonlijk profijt 

hebben van extra training en vaardigheden.  

 

Welke bevoegdheden heeft een MR?  

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur 

of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te 

raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS).  

Er zijn verschillende soorten beslissingen:  

-die waarover de MR eerst advies moet geven  

-die waarvoor instemming van de MR vereist is  

-die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.  

 

Wat vragen wij?  

-Interesse in schoolbeleid en schoolregels  

-Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)  

-Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6x per jaar)  

-Een kritische én open houding. 

 

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

 

 

             Aan alle ouders van basisschool De Doornick 

  

Basisschool De Doornick valt onder stichting De Linge. Elke school binnen stichting De Linge 

heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Er is ook een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) binnen stichting de Linge, die zich bezighoudt met boven 

schoolse zaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten 

ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om samenwerking met andere scholen, arbeidsomstandigheden en over hoe de financiële 

middelen worden besteed. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de 

GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een adviesrecht.  

 

De GMR komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit leerkrachten en ouders.   

Op dit moment is er een vacature binnen de oudergeleding van de GMR. Iedere ouder kan zich 

hiervoor kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven.  

 

Wat wordt er verwacht van een GMR-lid? 

- Betrokkenheid bij het basisonderwijs van stichting de Linge.  

- Het kunnen loslaten van de belangen van een individuele school en het 

  kunnen denken in Linge-belang. 

- Bereidheid om ongeveer 5 keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en daarin  

  een inhoudelijke bijdrage te leveren. 

- De bereidheid om gedurende 3 jaar lid te zijn van de GMR. 

  

Interesse of liever eerst wat meer informatie over het reilen en zeilen binnen de GMR, dan 

kunt u met uw vragen terecht bij: 

Marieke Wooning (GMR-lid) basisschool de Doornick (m.wooning@delinge.nl) 
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Totaalbedrag sponsorloop 

 

“Kind op de been” mag zich verheugen op ons definitieve sponsorloopbedrag van € 3884,66. 

Nogmaals dank aan iedereen, die hieraan een bijdrage geleverd heeft! 

 

Reshare kleding inzamelactie 
 

Tweemaal per jaar komt Reshare kleding actie van het leger des heils kleding ophalen op de 

Doornick. 

De school krijgt hier geld voor en dit geld komt ten behoeve van de ouderraad, zij gebruiken 

het weer om leuke activiteiten voor de kinderen te financieren. 

Hoe meer kleding er verzameld wordt des te meer geld er binnenkomt. 

 

Op woensdag 14 juni is er weer een inzameling.  U kunt uw kleding in een vuilniszak doen en 

deze voor 9.00 uur deponeren bij de ingang van de school van de onderbouw aan de Blauwe 

Hoek. Wat kunt u meegeven: 

 

In principe mag ALLE textiel in de zakken. Denk aan kleding, schoenen, gordijnen en (zachte) 

knuffels. Schoon is een pré, maar het hoeft niet per se mooi of 'goed als nieuw' te zijn.  

 

 

Zin om in de schoolbieb te helpen? 

 

Misschien heb je wel zin als ouder of oma of opa om onze schoolbieb met enige regelmaat te 

ondersteunen, en wil je weten wat dit precies inhoudt. Op maandag – en donderdagmiddagen 

kun je onze schoolbieb in bedrijf zien. Loop gerust binnen om vrijblijvend een kijkje te nemen 

en te zien hoe groepjes kinderen boeken kiezen. Mocht je interesse hebben, geef je gegevens 

en het tijdstip waarop je in de gelegenheid bent door aan Ingrid van Oostwaard of Ans 

Weerepas of aan de dienstdoende medewerkster. Mocht je op een ander tijdstip dan de 

maandag – of donderdagmiddag kunnen helpen, geef dit dan gerust door. We bekijken graag 

de mogelijkheden. 

Wees van harte welkom! 

i.vanoostwaard@delinge.nl  

a.weerepas@delinge.nl  

 

Vakantierooster 2017/2018 

 

Herfstvakantie 16 okt. t/m 20 okt. 

Kerstvakantie  25 dec.t/m 5 jan. 

Voorjaarsvakantie 12 febr. t/m 16 febr. 

2e Paasdag 02-apr 

Koningsdag 27-apr 

meivakantie 30 apr t/m 4 mei 

Hemelvaartvakantie 07 mei t/m 11 mei 

2e Pinksterdag 21 mei 

Zomervakantie 9 juli t/m 17 aug. 

  

 

mailto:i.vanoostwaard@delinge.nl
mailto:a.weerepas@delinge.nl
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Verkeerssituatie rondom de school 

 

In goed overleg met de gemeente is de verkeerssituatie rondom school aan de orde geweest 

met Diana Niels, de verkeersouder en Harrie Erkens, directeur de Doornick. Hieruit zijn 

verschillende oplossingen gekomen, waarvan de eerste al uitgevoerd is. Dat zijn de gekleurde 

palen en de beklinking met het woord schoolzone bij de appartementencomplexen. Verder zal 

er een parkeerverbod in het straatje tussen deze complexen komen. Hiervoor is eerst een 

inspraakprocedure nodig. De kinderen uit groep 7 gaan vanuit een project ouders informeren 

over waar ze dan wel parkeren kunnen. Uiteraard kan dat nog steeds in de vakken rondom 

school, waar meestal genoeg plaats is. 

Verder worden er aan de andere kant Nijntjeborden geplaatst, om bestuurders erop te 

attenderen dat er tussen 8.00-16.00 uur een doorrij verbod is voor die weg. We merken 

geregeld dat er nog bestuurders gewoon doorrijden. Als u dit merkt, kunt u het nummer 

opschrijven en dit doorgeven aan Diana Niels diananiels@hetnet.nl . Zij kan het doorgeven aan 

de politie, waardoor de doorrijders alsnog een boete krijgen van € 90. 

Daarnaast zal de handhaving verhoogd worden. 

 

 

Het familiekracht café  

 

 Gezin & hyperactieve kinderen, hoe ga je hier in het gezin mee om? 

 

Op dinsdag 20 juni a.s. organiseert Stichting 

Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard in 

Bemmel het Familiekrachtcafé. Tijdens dit café 

krijgen ouders en opvoeders informatie over 

hyperactieve kinderen en hoe hiermee om te gaan in 

het gezin. 

De gastspreker is Sandra Siersema, zij zal haar 

kennis en ervaring delen. Sandra is klassiek 

homeopaat en kinderpsychotherapeut. Zowel vanuit 

haar professionele ervaring als vanuit haar 

persoonlijke ervaring als moeder van een zoon met 

ADHD zal zij meer vertellen over de omgang met 

kinderen die (hyper)actief zijn. Na haar presentatie 

is er voldoende tijd om ervaringen te delen en vragen te stellen. De focus ligt deze avond op 

het delen met en leren van elkaar. Het Familiekrachtcafé start op dinsdag 20 juni 2017 om 

20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) in het gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, 

Cuperstraat 9 in Bemmel.  

mailto:diananiels@hetnet.nl
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Aanmelden 

Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening (€ 

1,00).Aanmelden kan via de Facebookpagina van 

Familiekracht(www.facebook.com/familiekracht). Door een like blijf je ook op de hoogte van 

de data van de volgende Familiekrachtcafés. 

Heb je geen Facebook? Je kunt je ook aanmelden via info@familiekracht.nu of SWL 

meldpunt, meldpunt@swlingewaard.nl. Uiteraard ben je ook zonder aanmelding van harte 

welkom!  

  

 

Kick-off Doornenburg sportdorp 

 

Op woensdag 7 juni van 8:30-12:15 uur is de kick-off om Doornenburg tot sportdorp te 

maken. 

Natuurlijk doet I.K.C.De Doornick mee met de doelgroep 2 – 12 jarigen. 

Voor de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar zijn er aparte spelactiviteiten. 

Voor kinderen van 4-6 jaar zijn er aparte sport-/spelactiviteiten. 

Bij I.K.C. De Doornick zullen de activiteiten Turnen, Freerunning en Skateboarden/Skeeleren 

plaatsvinden. 

Bij GVA en TC Doornenburg zullen de activiteiten Voetbal, Hockey en Tennis plaatsvinden. 

Er wordt in een aantal rondes ook flink gesport door de leeftijdsgroepen 7 – 12 jarigen. 

Voor een lunchpakketje wordt gezorgd en de gezamenlijke afsluiting vindt plaats van 12.00 u 

tot 12.15 u op I.K.C. De Doornick. 

 

Programma laatste schoolweek 2017 

Maandag 10 juli: Continurooster: 8.30-14.00 uur. Groep 1tm/8 juffendag. 

 Eten en drinken + lunch mee mits er anders door de leerkracht 

gecommuniceerd wordt.  

De B.S.O. kinderen worden van 14.00 u. tot 15.00 u. op school 

opgevangen. 

 

Dinsdag  11 juli: Normale schooltijden. Eigen tussendoortje meenemen. 

                                Ochtend:    Groep 1 t/m 7 eigen invulling in de klas 

   Groep 8   generale repetitie 

 Middag: Groep 1 t/m 7 musical + afscheid nemen van groep 8  

   Groep 8   musical 

 

Woensdag 12 juli: Normale schooltijden. Eigen tussendoortje meenemen.   

De kinderen werken in hun eigen klas en gaan van 9.00 uur tot 10.00 uur 

kennismaken met hun nieuwe leerkracht. Groep 8 komt pas om 10.15 uur 

op school.  

 

Donderdag 13 juli: Feestdag op Camping de Waay.                                                              

Continurooster: 8.30-14.00 uur.  Geen eten en drinken meenemen,                                                               

tussen de middag krijgen de kinderen eten! 

http://www.facebook.com/familiekracht
mailto:info@familiekracht.nu
mailto:meldpunt@swlingewaard.nl
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Graag meenemen: een tas met je naam, zwemkleding en handdoek.            

                              Groep 1 t/m 3 gaan per huifkar onder leiding van leerkrachten naar de 

camping. 

Om 14.00 uur eindigt de feestdag voor groep 1 t/m 3 op de 

camping. 

Ouders wachten bij de hoofdingang hun kind op (niet de camping 

oplopen)!! 

  

Groep 4 t/m 8 gaan op de fiets onder leiding van leerkrachten en 

hulpouders naar de camping. Om 13.40 uur verlaat groep acht door een 

erehaag van kinderen de camping om vervolgens zelfstandig naar huis te 

fietsen. Ouders van groep 8, u bent van harte welkom om de kinderen 

uit te komen zwaaien! Daarna fietst groep 4 t/m 7 weer onder 

begeleiding terug naar school.  

 

Om 14.00 uur eindigt de feestdag voor groep 4 t/m 7 op 

school.  

De B.S.O. kinderen worden van 14.00 u. tot 15.00 u. op school 

opgevangen. 

 

Camping De Waay maakt een uitzondering voor ons. Kinderen van  

De Doornick krijgen eenmalig toegang, speciaal voor deze dag! 

 

Denk aan: deze dag thuis insmeren met zonnebrand! 
 

Vrijdag 14 juli:  Groep acht is de hele dag vrij. Groep 1 t/m 7 theeleuten in picknick vorm.  

Van elk kind wordt verwacht dat ze iets lekkers mee brengen. Enkele 

leerlingen brengen een kleed mee, de leerkracht spreekt dit met deze 

leerlingen af. 

                      11.30 uur: groep 2 wordt uitgeveegd! Alleen de ouders van groep 2 zijn 

hierbij van harte welkom! 

 

Om 12.00 uur is het voor iedereen vakantie! 

 

 

Goed voorbereid op vakantie? Lezen doet ertoe! 

 

Waarom vakantielezen? 

Kinderen die in de vakantie lezen houden hun leesvaardigheid op peil. Lezen in de vakantie 

zorgt ervoor dat het leesniveau, waar de kinderen het hele jaar hard aan gewerkt hebben, 

behouden blijft of zelfs stijgt. Dit is belangrijk omdat bij de start van het nieuwe schooljaar 

de leerstof direct verder gaat. Herhaling zit er niet of nauwelijks in. 

Uit wetenschappelijk onderzoek en uit onze ervaring blijkt dat het leesniveau tot twee 

niveaus kan teruglopen bij veel kinderen. Dit komt doordat er niet meer dagelijks geoefend 

wordt tijdens de vakantieperiode. Het gevolg is dat de kinderen bij de start in de nieuwe 

groep niet meer het leesniveau hebben dat ze eerst hadden. Ook wel de zomerdip van het 

lezen genoemd. Het is lastig voor het kind om die achterstand weer in te lopen. Blijven lezen 

tijdens de vakantie voorkomt dit. 
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Lezen in de vakantie moet leuk zijn. Heb ik eigenlijk wel boeken thuis? Heeft mijn kind een 

leeslampje? Weet ik welke boeken ik kan halen in de bieb? Vragen om even bij stil te staan 

thuis. 

 

Boekentips 

Download de app Vakantielezen van de bibliotheek om een eigen boekenplank samen te stellen. 

Zowel geschikt voor kinderen als volwassenen. Let wel: zien lezen, doet lezen! Kinderen mogen 

op hun pasje 5 boeken lenen in de Openbare Bibliotheken van bv. Gendt, Bemmel of Huissen. 

De schoolbibliotheek is gesloten tijdens de vakanties. Neem gerust voor de vakantie contact 

op met de leerkracht over de keuze en het leesniveau van uw kind. 

 

Vakantie leesomgeving creëren  

Een leuke leesomgeving maken kost weinig moeite. Verf samen een paar oude stoelen in 

vrolijke kleuren, voorzie ze van kussens en je hebt een uitnodigende leesplek. Hang een 

hangmat op, met ernaast een krat met boeken en strips. Krijgen de kinderen geen genoeg van 

lezen? Een lampje op batterijen zorgt ervoor dat er tot laat in de avond gelezen kan worden. 

In de auto kun je een tas aan de voorste stoelen bevestigen, met daarin spelletjes, autobingo, 

leesboeken, versjesboeken, verhalenbundels, strips, vakantie-doe-boeken. Ook kun je een 

luister-cd met boek opzetten tijdens een lange autorit. 

Veel leesplezier gewenst tijdens en natuurlijk ook na de vakantie, want LEZEN DOET ERTOE! 

 

Heb jij ook een luizenleventje?  

 

Heel veel kinderen en daarmee ook hun ouders hebben dit jaar te maken gehad met hoofdluis. 

In tegenstelling tot andere jaren is onze school nauwelijks hoofdluisvrij geweest. Dit 

betekent dat er in veel gezinnen een aantal wekenlang intensief uitpluiswerk is gedaan.  

De school heeft samen met de luizenwerkgroep, tweewekelijks volgens protocol, controles 

uitgevoerd en advies gegeven. Ook op dit moment zijn wij actief aan het controleren. 

Wanneer we luizen bij uw kind constateren wordt u ingelicht via de leerkracht en dient u te 

starten met behandelen. 

Natuurlijk hebben we met zijn allen het doel komend schooljaar luisvrij in te gaan, en luisvrij 

te blijven! We zullen alert zijn en adequaat handelen. Constateert u luizen bij uw kind? Meld 

dit direct bij de leerkracht. 

Het is altijd goed om uw kind zelf regelmatig te controleren. Als u het haar met een 

luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uitvallen. Het zijn 

grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar 

millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los, 

terwijl neten juist aan het haar vastkleven.  

De volledige informatie kunt u vinden op onze website http://www.dedoornick.nl/wp-

content/uploads/2016/06/Website-Doornick-Luizen.pdf 

Mocht u vragen hebben kunt u altijd terecht bij uw leerkracht of de luizenwerkgroep ( Ans 

Ketelaer en Saskia van Alst) 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 11 gaat uit op vrijdag 30 juni.  

 
 

 

http://www.dedoornick.nl/wp-content/uploads/2016/06/Website-Doornick-Luizen.pdf
http://www.dedoornick.nl/wp-content/uploads/2016/06/Website-Doornick-Luizen.pdf
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