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Nieuwsbrief  De Doornick nummer 11, 

agenda 

Juni   

26-29 Inschrijven eindgesprekken 

30 Rapporten mee naar huis 

30 Ook ontvangt u vandaag de laatste nieuwsbrief en de nieuwe cirkel 

contactmomenten  schooljaar 2017-2018 

  

Juli   

3 t/m 6 Driehoekgesprekken 

8 Mijnheer Eric jarig 

10 Driehoekgesprekken 

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  

22 Schoonmaak voor een nieuwe start vanaf 9.30 uur in gr 3 t/m 8 

28 Eerste schooldag 2017-2018.  

28-31  Inschrijven voor welkomgesprek gr 1-8 

  

September   

4 t/m 7 Welkomgesprekken 

15 Kermis op school 

18 en 19 DO 2-daagse       Leerlingen vrij 

22 Kledingactie 

 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Aan het einde van het schooljaar schrijft Harrie 

 Programma laatste schoolweek (reminder) 

 Kind pakket ‘Meedoen in Lingewaard’ 

 Vakantierooster 2017/2018 (reminder) 

 Zomercadeautje van jouw bieb 

 Ouderraadnieuws 

 Schoonmaak voor een nieuwe start 

 Extra bijlage oudercontactmomenten schooljaar 2017/2018 via mail gestuurd. 

 Eerste schooldag 28 aug. Wees Welkom Ouders! 

 Uitnodiging voor het welkomgesprek in de tweede schoolweek 

 Nieuwe taalmethode Taal Actief 

 PeuterspeelzaalGijsje 

 Kinderburgemeester 

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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 Woordje van Marieke 

 Ouders bedankt! 

 Volgende nieuwsbrief 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

 

Aan het einde van het schooljaar schrijft Harrie…. 

 

Na dit schooljaar is de cyclus bijna rond en heb ik veel op de Doornick meegemaakt. Wat op 

mijn netvlies blijft staan, zijn: enthousiaste kinderen, betrokken ouders en een team dat 

ervoor wil gaan. Ook in moeilijke tijden zoals nu in de laatste periode. 

 

Ik kijk terug op een jaar, waarin veel bereikt is. Het handelingsgericht werken is onder de 

loep genomen en aangepast in effectieve werkdocumenten. De tijdrovende leerling 

overzichten, waarop alle leerlingen van de groep staan, zijn vervangen door een overzicht per 

kind. Hierop staan per kind de stimulerende en belemmerende factoren; de doelen en de 

behaalde resultaten. Daarnaast zijn de groepsplannen aangepakt en schrijven we niet meer 

alles op, wat al in de methodes en op de kwaliteitskaarten staat. We maken een overzicht van 

de aanpak van de leerlingen. Tot slot evalueren we iedere dag de lessen. Zo krijgt de indeling 

voor instructie voor de volgende les weer optimaal vorm. Hierbij nemen we de expliciete 

instructie mee, die we dit jaar in het middelpunt gezet hebben. 

 

Verder zijn we aan de slag gegaan met het invoeren van Topondernemers. Hierin leren 

kinderen thematisch zich te oriënteren op zichzelf en de wereld om hen heen. Op een heel 

andere manier dan voorheen, gebruiken we de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuur en techniek nu alleen als bronnenboek. De kinderen onderzoeken in groepjes of 

individueel een gedeelte van een thema en presenteren dit aan het eind van het thema aan 

elkaar. Het vergaren van kennis is niet meer het hoofddoel, maar het proces ernaar toe is het 

hoofddoel geworden. Van presenteren wat je uitgezocht hebt, leren kinderen het meest en de 

betrokkenheid onderling is zeer groot. 

Ook hebben we ons verdiept in een nieuwe taalmethode. Dat is Taal Actief geworden. Een 

methode die aan de nieuwste eisen van taal en spelling beantwoordt.  Volgend jaar zullen we 

deze nieuwe methode implementeren in de groepen 4 t/m 8. 

Tijdens de laatste studiedag van dit schooljaar zijn de plannen geëvalueerd. De creamiddagen 

hebben deels gebracht wat we ervan verwacht hadden. Komend jaar zullen we n.a.v. de 

kerndoelen een lessencyclus gaan opbouwen voor de creatieve vakken.  

We hebben ook naar de rapportage van de kinderen gekeken. Hierin is rekenen vereenvoudigd. 

Ook is kritisch gekeken naar de beoordeling van Topondernemers.  Komend jaar kijken  we 

hoe het proces goed  beschreven kan worden. 

We zullen de samenwerking met Fitpunt beëindigen. We hebben namelijk genoeg  

vaardigheden opgedaan, waarmee we  de kinderen op motorisch en schrijfgebied voldoende  

weten te begeleiden. 

De cirkel leerling-ouders-school is geëvalueerd en aangepast. De nieuwe cirkel vindt u bij 

deze nieuwsbrief in de bijlage. Nadere informatie hierover leest u in de schoolgids van 

komend jaar en in de nieuwsbrieven. 

We zullen ons ook oriënteren op gepersonaliseerd leren, waarbij de fase van ontwikkeling 

waarin het kind zich bevindt, leidend zal zijn.  De methoden voeren hierbij niet de boventoon.   
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Volgend jaar openen we IKC  De Doornick officieel op maandag 28 augustus om 11.00 uur.  We 

zullen dan een doorgaande lijn hebben in de ontwikkeling van het kind van 0-13 jaar. IKC  De 

Doornick is open van 7.00-19.00 uur. We zullen de opening vormgeven met deels een nieuw 

team en samen met de medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

 

Maar eerst gaan we over een paar weken allemaal genieten van een welverdiende vakantie. 

  

Programma laatste schoolweek 2017 reminder 

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! 

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  
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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! 

 

Kind pakket meedoen in Lingewaard 

Gemeente Lingewaard is 1 mei 2017 gestart met een speciaal kind pakket voor jongeren in 

gezinnen met een laag inkomen en geen tot weinig spaargeld. Dit kind pakket bestaat uit 

producten en activiteiten gericht op “meedoen”. Dit wordt exclusief aangeboden via de 

webwinkel op www.meedoeninlingewaard.nl. Jongeren krijgen van de gemeente budget om in 

deze webwinkel te besteden. 

  

Elk kind krijgt € 300,- 

Ieder kind in een gezin krijgt € 300 om te besteden, waarvan € 200 in de webwinkel en € 100 

declaratieregeling. Dus bij 3 thuiswonende kinderen, krijgt een gezin € 900. 

Daarnaast kan iedere deelnemer die 18 jaar of ouder is gebruik maken van een € 100 

declaratieregeling voor bijvoorbeeld sport, zwemles, muziekles, maar ook internet of 

school. 

Ga naar https://meedoeninlingewaard.nl om te kijken of u in aanmerking komt.    

Vakantierooster 2017/2018 reminder 

 

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 11 mei 

2e Pinksterdag 21 mei 

Zomervakantie 9 juli t/m 17 aug. 

  

 

Zomercadeautje van jouw bieb 

 

Deze zomer kun je met tablet of smartphone gebruik maken van de VakantieBieb, een 

zomercadeautje van de Bibliotheek voor leden èn niet-leden. Meer dan 60 e-books voor het 

hele gezin! De VakantieBieb is nu al open voor de jeugd en op 1 juli voor volwassenen. 

De vakantieBieb sluit op 31 augustus. 

http://www.meedoeninlingewaard.nl/
https://meedoeninlingewaard.nl/
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De vakantieBieb is gratis te downloaden op tablet of smartphone via App Store of Google Play 

Store. De geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het 

downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Fijn voor 

tijdens de vakantie. En u weet immers hoe belangrijk doorlezen tijdens de vakantieperiode 

voor uw kind is om op niveau te blijven. Niet lezen tijdens de vakantie kan een terugval van 

twee niveaus betekenen.  En dat willen we liever niet. 

Veel leesplezier voor het hele gezin! 

 

Ouderraad nieuws 

 

Alweer een betrokken schooljaar ligt bijna achter ons. We hebben met plezier onze bijdrage 

geleverd. Als OR-groepje gaan we volgend jaar opnieuw onze krachten geven om er een fijn 

jaar van te maken voor de kinderen, samen met het team. 

We danken Kitty Hendriks, Michel Berns en Irene Meijer voor hun inzet. Zij nemen afscheid 

van hun plaats binnen de huidige OR. We verwelkomen Karin Peters als nieuw lid. 

 

De werkgroep ‘halletjes versieren’ vervalt volgend schooljaar. We danken Miranda Lentjes, 

Willeke Peters, Jozina Weijsenfeld, Rachel Gummels voor hun inzet. 

 

Volgend schooljaar nemen de volgende ouders zitting in de OR: 

Diana Niels (voorzitter) 

Anique Otten (penningmeester) 

Karin Peters 

Maike bakker 

Esther Vermeulen 

Hanneke Pere 

Yvonne Bouwman 

Sjaak Janssen 

Miranda van der Welk 

Pieternel Balk 

Jadine van Gellecum  

 

Namens alle leden van de OR, 

Diana Niels 

Voorzitter OR 

 

 

Schoonmaak voor een nieuwe start 

 

Zoals u misschien opgemerkt heeft is er dit schooljaar geen poetsavond geweest. 

Dit heeft te maken met werkzaamheden die in de grote vakantie plaats gaan vinden. 

Zo worden er in een aantal lokalen nieuwe plafonds geplaatst. 

Om het schooljaar goed te kunnen starten doen we een beroep op jullie. 

In de laatste vakantieweek willen we graag het meubilair van de groepen 3 t/m 8 

schoonmaken. 

Jullie hulp hierbij is meer dan welkom. Wij willen dit doen op dinsdag 22 augustus vanaf 

9.30 uur. 

Mocht u willen helpen, wilt u dit dan per mail aan ons doorgeven.  

Mailadres m.huting@delinge.nl  

mailto:m.huting@delinge.nl
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Eerste schooldag 2017-2018. Wees Welkom Ouders! 
 

Op maandag 28 augustus om 11.00 uur openen we IKC De Doornick. Daarbij nodigen wij 

u van harte uit! 

Na afloop van de opening mag u een kijkje nemen in de groepen van 0 t/m 13 jaar! 

 

 

Uitnodiging voor het welkomgesprek in de tweede schoolweek 

 

De afgelopen schooljaren merken we dat een goed contact met ouders voor de rest van het 

schooljaar veel oplevert. We ervaren de leerling-ouder-leerkrachtgesprekken als een 

investering in de communicatie Leerling-Ouder-School.  

Ze zijn bedoeld voor de groepen 1/2 t/m 8.                                                                                                  

Komend schooljaar houden we het welkomgesprek  van 4 t/m 7 sept. 

U wordt uitgenodigd zich digitaal in te schrijven van 28 t/m 31 aug. Op 28 aug ontvangt u 

hierover weer de informatie via de mail. 

Het welkomgesprek is een (kennismaking)gesprek dat jaarlijks na de zomervakantie 

plaatsvindt bij de start van het nieuwe schooljaar. Tijdens het welkomgesprek vertellen 

ouders en kind aan de leerkrachten. Wederzijds snuiven de deelnemers informatie op om een 

eerste beeld te vormen van elkaars inzichten. 

Elke leerkracht probeert daarbij zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van kinderen in 

zijn groep door het opslaan van belemmerende en stimulerende factoren. Bij het formuleren 

van de onderwijsbehoeften proberen we juist vanuit verschillende perspectieven naar uw kind 

te kijken. Vanuit de leerkracht, wat denkt hij/zij dat het kind nodig heeft, hoe leert het kind 

het beste. Vanuit het kind zelf, wat vindt het kind zelf dat hij nodig heeft om het beste uit 

zichzelf te halen. Vanuit het perspectief van de ouders, wat vinden zij dat hun kind nodig 

heeft, wat sluit het beste aan bij hun kind, wat merken ze thuis. We krijgen beter zicht op de 

verwachtingen en zorgen van de ouders. 

Misschien wat voorbarig, maar toch om u een beeld te geven van het gesprekje, bieden we 

voor het kind en de ouders enkele vragen aan. Deze vragen zou u mogelijk in uw achterhoofd 

kunnen houden bij het gesprek. Natuurlijk heeft uw kind en uzelf dingen te zeggen of te 

vragen. Dat staat voorop. 

 Hoe is uw kind thuis? 

 Wat werkt thuis positief? 

 Wat spreekt uw kind aan? 

 Wat zijn je interesses/hobby’s? 

 Wat vind je leuk op school? 

 Wat vind je moeilijk op school? 

 Hoe kan ik je als leerkracht het beste helpen? 

 Hoe kunnen je ouders jou helpen? 

 Welke verwachting heeft u van de school? 

Heeft u zich niet ingeschreven, dan ontvangt u via uw mailadres de datum en de tijd waarop 

de leerkracht u, samen met uw kind, verwacht. 
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Nieuwe taalmethode Taal Actief 

 

 

In augustus starten we de implementatie van onze nieuwe taalmethode Taal Actief. 

‘Zien wat je leert!’ is ons motto! 

Taal actief informeert de kinderen over wat ze leren. Elk taal- en werkboek start met een 

visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen wat ze de komende thema’s gaan leren. 

Daarnaast wordt aan het begin van iedere les het ‘instapkaartje’ behandeld. Het instapkaartje 

geeft een duidelijke doelbeschrijving (‘Dit ga je leren’) en een uitleg in begrijpelijke taal (‘Dit 

moet je weten’). Zo weten kinderen wat ze gaan leren. Het instapkaartje vormt ook een goed 

hulpmiddel bij het zelfstandig werken. Elke les wordt afgesloten met een ‘uitstapkaartje’. Dit 

is een belangrijk reflectiemoment voor de kinderen, waarbij ze terugkijken op het lesdoel. 

Taal Actief is een praktische methode met een duidelijke structuur. De leerlijnen geven de 

kinderen veel houvast. In combinatiegroepen is de methode goed in te zetten door de vaste 

opbouw. We differentiëren op drie niveaus, zodat elk kind op zijn/haar niveau kan werken. 

De leerlijnen taal, spelling en woordenschat zijn volledig op elkaar afgestemd. 

 

Teksten schrijven: 

In het schrijven van teksten werken we aan 3 hoofddoelen: 

De kinderen leren verschillende tekstsoorten te schrijven op papier of op de computer. 

De kinderen leren kritisch te kijken naar hun eigen teksten en deze aan te scherpen. 

De kinderen leren te reflecteren op hun eigen schrijfwerk en op dat van anderen. 

 

Spreken en luisteren 

Bij het spreken en luisteren werken we aan 3 hoofddoelen: 

We stimuleren de uitdrukkingsvaardigheid van spraak en toon., met de bedoeling in 

presentaties en gesprekjes goed en krachtig te leren formuleren. 

We stimuleren het leren luisteren en kijken naar lichaamstaal 

Kinderen krijgen inzicht in hoe communicatie verloopt. 

 

Woordenschat 

Themawoorden komen minimaal zes keer aan bod. 

In alle lessen kunnen we op drie niveaus werken. 

We hebben een pakket woordenschat extra met extra woorden voor kinderen met een 

beperkte woordenschat. 

Bij het aanleren van de woorden wordt dezelfde methodiek gevolgd, die ons al bekend is. 

 

Spelling onveranderlijke woorden 

Aan het begin van week 4 van elk thema maken de kinderen een woordendictee. Daarmee 

worden de nieuwe spellingproblemen van het betreffende thema getoetst. Op basis van de 

resultaten van het woordendictee gaan de kinderen remediëren, herhalen of verrijken. Aan 

het eind van week 4 nemen we een zinnendictee af. Met de resultaten kunnen we vaststellen 

of het kind in week 4 is vooruitgegaan. 

Als krachtig element gebruiken we bij spelling het reflecteren en verwoorden als volgt: 

- Welke spellingmoeilijkheid heb je geleerd? 

- Wat vond je van de les? 

- Ken je andere woorden met deze spellingmoeilijkheid? 
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Naast uitgebreide instructie voor de nieuwe spellingcategorie in elke instructieles bieden we 

ruimte voor het ‘opfrissen’ van een eerdere categorie. Veel oefenen dus. 

Werkwoordspelling 

Aanbod van grammaticale begrippen en oriëntatie op werkwoordspelling in het taalprogramma, 

per jaargroep: 

 

 
Taalactief maakt gebruik van minitoetsen, thematoetsen, plustoetsen en dictees. 

 

 

PeuterspeelzaalGijsje 

Gijsje bijna 1 jaar in de Doornick!  

 

Gijsje zit alweer bijna 1 jaar in de Doornick. We zijn al heerlijk genesteld. 

Er is wel het een en ander veranderd binnen Gijsje; we zijn veranderd van 

peuterspeelzaal naar peutergroep en kinderopvang.  

 

Naast de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal) maken al veel mensen gebruik van de 

kinderopvang. Bijvoorbeeld door de tijden voorafgaand of aansluitend aan de peutergroep te 

verlengen. 

Bij de kinderopvang komen kinderen van tien weken tot 4 jaar in verticale groepen. In deze 

groepen kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. Op de foto kan 

je zien dat het er leuk aan toe gaat. Ook in de vakanties bieden wij opvang.  

 

De baby’s die bij ons op de groep komen volgen zoveel mogelijk hun eigen ritme van thuis, 

terwijl we met de peuters in de peutergroep een vaster dagritme werken om structuur te 
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bieden. De baby’s en sommige peuters die toe zijn aan hun schoonheidsslaapje, slapen heerlijk 

in onze slaapkamer. 

 

We hebben gemerkt dat kinderen na hun vierde verjaardag makkelijker vanuit de 

kinderopvang of peutergroep doorstromen naar het basisonderwijs in groep 1. Dit komt 

natuurlijk doordat wij in de school dicht bij groep 1 zitten en regelmatig contact hebben. 

 

De Doornick biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar aan. Daarom spreken 

we over een Integraal Kind Centrum*. Samen zetten we een doorgaande leerlijn van 0 – 13 

jaar neer en bieden we verzorging, opvang en educatie vanuit één organisatie en visie. 

 

Volgend schooljaar spreken we over IKC de Doornick. 

 

* Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, 

kinderopvang, peutergroep, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang en 

welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. 

 

Nieuwsgierig hoe wij werken? 

Maak een afspraak en kom een keer kijken     0481 422892 of mailen naar gijsje@delinge.nl. 

 

 

De Kinderburgemeester 

Vrijdag 23 juni is in groep 7/8 de kinderburgemeester bekend gemaakt. 

De burgemeester kwam dit hoogstpersoonlijk in de klas vertellen. De kinderburgemeester is 

geworden Guus Kramer uit groep 7. 

Een reactie van onze nieuwe kinderburgemeester Guus: 

“Ik vind het erg leuk dat ik het ben geworden. Ik had het helemaal niet verwacht. Ik wou het 

erg graag worden, daarom had ik gesolliciteerd. Ik kijk erg uit naar het komende jaar als 

kinderburgemeester.” 

En alle kinderen en het team van De Doornick wensen je veel succes toe!! 

 

Woordje van Marieke 

 

 

Na bijna 9 jaar met veel plezier werkzaam te zijn geweest op De Doornick, neem ik over 2 

weken afscheid van de school. Na de zomervakantie start ik op de Vlinderboom in Bemmel.  

Gedurende de afgelopen jaren heb ik aan verschillende groepen lesgegeven en de directie 

ondersteund. 

Alle mooie en leerzame momenten met leerlingen, ouders en collega’s zijn voor mij fijn om mee 

te nemen en op terug te kijken. 

 

Ik wil jullie daarvoor heel hartelijk bedanken! 

Alvast een fijne vakantie en wie weet tot ziens! 

Met vriendelijke groet,  

Marieke Wooning. 
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Dank aan alle ouders! 

 

Wat is het toch fijn om als school te ervaren dat zo ontzettend veel ouders de school een 

warm hart toe dragen en op verschillende wijzen de school ondersteunen bij diverse 

activiteiten. Of het nu gaat om de hulp bij groep specifieke activiteiten, hulp bij de 

moestuintjes, organisatie van onze bibliotheek, het zitting nemen in OR of (G)MR, het 

schoonhouden van ons schoolplein en alle betrokken ouders bij het ontwikkelingsproces van 

hun kind(eren). 

 

  
 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 1 gaat uit op vrijdag 15 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team en de kinderen 

van de Doornick, willen u 

graag bedanken voor uw 

inzet en hulp afgelopen 

schooljaar! 

U was onmisbaar binnen de 

school!  

In het nieuwe schooljaar 

maken we graag weer 

gebruik van uw hulp! 
                       

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq_ruoh97UAhWFJVAKHYrHAEAQjRwIBw&url=http://bloemen-aanbiedingen.nl/bloemen-bezorgen-amsterdam/&psig=AFQjCNGD26RwDtLgexesUlvUL0Ci1Jsl_w&ust=1498653861930622
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