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Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 2               

agenda 

Oktober  

Vanaf 2 Ouders schrijven in voor Rondleiding in groep door kind(eren) 

3 Opening Kinderboekenweek Gruwelijk Eng!  8.30 uur op plein. Ouders zijn welkom. 

4 Studiedag De Linge – De leerlingen zijn vrij 

12 Afsluiting Kinderboekenweek in kleine setting binnen de groepen, zonder ouders. 

13 Nieuwsbrief 2 gaat uit 

16 t/m 20 Herfstvakantie 

Vanaf 23 Ouders schrijven in voor ‘Kom-in-de-Groep’. Zie  verder voor info. 

25 Studiedag gepersonaliseerd leren- de leerlingen zijn vrij 

31 Leerlingen geven hun ouders een ‘Rondleiding in de groep’. Zie  verder voor info. 

November   

1 Leerlingen 7/8 geven ouders een ‘Rondleiding in de groep’. Info via mail gestuurd. 

3 Studiedag onderbouw. Groepen 2,3,4 zijn vrij 

7 ‘Kom-in-de-Groep’ 8.30 – 9.15 uur. Zie verder voor info. 

9 ‘Kom-in-de-Groep’ 8.30 – 9.15 uur. Zie verder voor info. 

17 Nieuwsbrief 3 gaat uit 

20 t/m 23  Inschrijven voor ‘Hoe gaat het’ gesprek leerling/ouder/leerkracht. Groep1 t/m 8 

27 t/m 30 “Hoe gaat het’ gesprekken groep 1 t/m 8. Zie info in nieuwsbrief 3. 

December  

4 Juf Femma jarig 

5 Sinterklaasviering 

21 Kerstviering  

25 t/m 5 

jan. 

Kerstvakantie 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Even bijpraten 

 Bag2school opbrengst 

 Uw kind geeft een ‘Rondleiding in de groep’ 

 ‘Kom in de Groep’ een lesje volgen 

 Start nieuwe taalmethode: Taalactief/Spelling 

 Topondernemers thema ‘Reizen’ 

 Uitslagen ballonnenwedstrijd 

 Uit groep 8: Kinderpostzegels 

 Europees Schoolfruit programma 

 Natuurliefhebber? 

 BSO-nieuws 

 Herinnering schoolbiebhulp 

IKC De Doornick  

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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 Volgende nieuwsbrief 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website 

 

Even bijpraten …. 
 

Studiedag voor alle Linge medewerkers 

De Linge studiedag voor alle medewerkers op 4 oktober stond in het teken van passend 

onderwijs. Door een praktijkgerichte inleider Peter Mol en verschillende workshops werden 

de medewerkers geïnspireerd om passend onderwijs weer op een andere manier te benaderen.  

 

Studiedag team 25 oktober 

Op deze dag hebben we in de ochtend een 2de studiedag over gepersonaliseerd leren, samen 

met Marang. Gedurende deze studiedag gaan wij verder met het leren hoe we het kind nog 

meer eigenaar kunnen maken van zijn eigen leerproces. De doelen staan centraal. De methode 

wordt een hulpmiddel om doelgericht met de kinderen te werken. Omdat we dit jaar 2 weken 

meivakantie hebben, zullen de studiedagen alleen op woensdagen en in de avond zijn. Dit 

omdat de kinderen anders te weinig uren maken. Met de planning van welke woensdagen dit 

zijn, zijn we afhankelijk van de persoon, die ons begeleidt. 

In de middag zullen we ons verder verdiepen hoe we omgaan met kinderen die meer aankunnen 

dan het basisniveau. Daarnaast zullen wij ook bespreken of wij een continurooster gaan 

invoeren. 

 

Koelkast gevraagd 

Wie heeft er nog een goed werkende koelkast over voor de BSO?  

 

 

Inzameling Bag2school 

 

Certificaat van verdienste 

Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke inzet en participatie van de 

leerlingen, ouders en personeel bij het werven van fondsen ten behoeve van: 

De Doornick 

In samenwerking met Bag2School hebben jullie: 

Ingezameld:               352 kilo 

Ter waarde van:      € 105,60 

www.bag2school.nl 

 

We danken iedereen die hieraan bijgedragen heeft. Het bedrag wordt besteed aan 

activiteiten voor alle kinderen. 

 

Rondleiding door uw kind(eren) in de groep 

 

De kinderen leven al enkele maanden in hun nieuwe groep.  De nieuwe juf/meester is al een 

goede bekende geworden. De welkomgesprekken met ouders en kinderen zijn gevoerd. De 

kinderen zijn trots op hun nieuwe groep en willen u graag laten zien wat en hoe ze leren. 

Samen met de leerkracht hebben de kinderen geoefend om een presentatie te houden. 

Daarom nodigen we u uit om op 31 oktober naar de informatie van uw zoon of dochter te 

komen kijken en luisteren in de klas.  In zo’n 20 minuten laat uw kind u alles zien en horen. 

Ook lopen wij, leerkrachten, uiteraard rond voor overige vragen. 

http://www.bag2school.nl/
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Vanaf 2 oktober kunt u zich inschrijven op de lijsten die bij de groepen hangen. Dit zijn 

de tijden, waarop de rondleidingen van 31 oktober plaatsvinden voor de groepen 1/2 t/m 

6/7: 

1e ronde van 17.00 u tot 17.20 u 

2e ronde van 17.25 u tot 17.45 u 

3e ronde van 17.50 u tot 18.10 u                                                                                                           

4e ronde van 18.15 u tot 18.35 u 

Dan zien we u graag weer! 

De ouders van de kinderen uit groep 7/8 zijn via mail uitgenodigd voor 1 november. 

 

Kom-in-de-Groep een lesje volgen 

 

‘Kom- in- de- Groep’ in schooljaar 2017/2018 

Volg eens een lesje op 7 november of 9 november: 

Van 8.30 u – 9.15 u in de groepen 1 t/m 8. 

Visie en doel: 

U bent voor even weer ‘de leerling’ van toen, in de tijd van nu. Het is fijn om te weten hoe uw 

kind de lesstof nu aangeboden krijgt. Dat te weten, helpt het u om ook thuis uw kind te 

kunnen ondersteunen. 

We willen u op de hoogte houden van wat en hoe er geleerd wordt op school.  We bieden u de 

gelegenheid aan een les deel te nemen. Ons doel is het kind zowel op school als thuis eenduidig 

bij te staan in zijn/haar leerproces. Ook ervaart u de praktijk van alledag van leerkracht en 

kinderen. Vertrouwen en waardering voor elkaar, schept een band tot samenwerken. 

Zelf zien en ervaren, dat kan!                                                                                                   

Dit kunt u meemaken op de eerste mogelijkheid van Kom-in-de-Groep. Deze vindt plaats op 

de dinsdag- en donderdagmorgen in week 45 op:                                                                     

Dinsdag 7 november en donderdag 9 november. 

In groep 1 t/m 8 kunt u kiezen om op 7 of 9 november een les te volgen van 8.30 tot 

9.15 uur. Schrijf u wel even in op de lijst die bij de groep hangt.                                       

Inschrijven kan vanaf 23 oktober. 

 

Wat leert uw kind op school en vooral hoe leert uw kind de basisstof. Dat is de ervaring, die 

we aan u, ouders, willen meegeven tijdens de 2 ‘Kom in de Groep’-momenten van dit schooljaar. 

 Hoe leert uw kind bv. sommen als 75 – 38 = 

 Hoe leert uw kind letters schrijven en woorden 

 Hoe leert uw kind plannen op het planbord en werken met de weektaak 

 Hoe leert uw kind lezen en begrijpen wat er gelezen wordt 

 Hoe leert uw kind de spellingregels 

 Hoe leert uw kind het meten van inhoud, oppervlakte, afstand, tijd; en het omgaan met 

geld. 

 Hoe gaan we met elkaar om.                                                                                                 

Dit is slechts een greep uit de basisleerstof die jaarlijks aan bod komt op school. 

De organisatie/afspraken 

 Het deelnemen aan de lessen is alleen bedoeld voor ouders (1 ouder per kind). De 

vraag is dan ook om geen kleine broertjes of zusjes mee te brengen. 

 Maximaal 1 keer per groep inschrijven. 

 Er zijn 8 plekken per les beschikbaar, aanmelden is verplicht. 

 De inschrijflijsten liggen vanaf 23 oktober bij de groepen. 
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 U volgt een volledige les, wisselen tussendoor is niet mogelijk.  

 De tijden zijn: van 8.30 uur – 9.15 uur. 

 De leerkracht wijst u een plaats aan. 

 U kunt uw reacties op een post-it schrijven en op de deurposter plakken. 

 Houd website en facebook in de gaten. 

Voor de tweede mogelijkheid van Kom-in-de-Groep ontvangen we u graag tijdens 

thematisch werken/ Topondernemers. U ontvangt hierover in de tweede helft van het 

schooljaar tijdig een uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren). 

Wees welkom!  

 

Start nieuwe taalmethode: Taalactief/spelling 

 

De twee leerlijnen binnen de spellingmethode zijn: 

 Het correct leren schrijven van onveranderlijke woorden in groep 4 t/m 8. Hiermee 

bedoelen we: 

luisterwoorden Ik schrijf wat ik hoor raam 

weetwoorden Ik leer deze woorden uit 

mijn hoofd 

actie 

analogiewoorden Ik hoor ‘u’, ik schrijf ‘e‘ gedaan 

regelwoorden Ik ken de regel en 

schrijf op wat ik hoor 

takken 

maken  

 
 Het correct leren schrijven van werkwoorden vanaf eind groep 6. 

Eind groep 8 gaat de helft van de spellinglessen hierover. We gaan uit van 

grammaticale begrippen zoals, onderwerp, persoonsvorm, gezegde en het inzicht in 

relaties tussen zinsdelen. Deze begrippen en zinsdelen komen al vanaf groep 5 aan bod. 

Elke les begint met een instapkaartje waarop een voorbeeldwoord met afbeelding en 

spellingaanpak staat. Fijn om in te zetten, ook bij zelfstandig werken. Goed leren spellen is 

een kwestie van oefenen. Elke spellingcategorie komt per leerjaar meerdere keren en in alle 

leerjaren terug. We oefenen veel vóór het woordendictee. Ook is er verwerkingssoftware. Bij 

een gemaakte fout krijgen de kinderen meteen feedback op de spellingcategorie. 

We gebruiken woordendictees en zinnendictees. 

Op de ‘Rondleiding in de groep’, die u krijgt van uw kind op 31 okt, ziet en hoort u hoe ermee 

gewerkt wordt. 

 

Topondernemers 
 

We zijn weer van start gegaan… 

Het thema van deze periode heet Reizen. 

We reizen door de tijd, bijvoorbeeld met schepen van vroeger, of een interview met een oma; 

hoe ging zij vroeger op reis? 

Ook zijn er kinderen die ontdekken hoe Schiphol eruitziet. Of maken een reis in de toekomst 

en fantaseren hun eigen verhaal daarbij. 

Zomaar een paar onderwerpen van kaarten die in de groepen rondgaan. 

In groep 5 wordt gewerkt met de plattegrond van Doornenburg en in groep 4 diepen de 

kinderen hun vakantieland verder uit. 

De eerste presentaties zijn alweer gegeven en ook onze nieuwe collega’s zijn enthousiast over 

Top Ondernemers. 
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Uitslagen ballonnen wedstrijd 
 

Ter ere van juffrouw Inekes 40-jarig jubileum werd er in de laatste schoolweek voor de 

zomervakantie een ballonnen wedstrijd gehouden. 

Juf Ineke was blij verast door al die mooie kleurrijke ballonnen. 

Er zijn een aantal kaartjes teruggekomen.  

De ballon van Jette, zij is nu inmiddels naar het voortgezet onderwijs, kwam het verste weg.                        

Liefst 180 km heeft de ballon afgelegd en strandde in Beckum-Duitsland. 

Overige uitslagen kunt u terugzien in de halletjes op school. 

 

Uit groep 8: Kinderpostzegels 2017 

 

Dit jaar zijn wij voor het goede doel ‘kinderen een beter thuis en onderwijs geven’, door heel 

Doornenburg geweest om postzegels en andere producten te verkopen. Wij zijn door weer en 

wind gegaan voor het goede doel. Linda de Mol heeft de kinderen aangemoedigd in deze mooie 

traditie, en de YouTuber Dylan Haegens was de missiecoach dit jaar en zorgde dat het goed 

verkocht werd. Het bedrag dat wij hebben opgehaald is: €2552,55. De meester is super trots 

op ons. Wij vinden het geweldig dat we zo goed ons best hebben gedaan. Oh ja, we kunnen een 

reisje naar Duinrell winnen als wij per leerling het hoogste gemiddelde halen.                  

Vriendelijke groet,                                                                                                                   

Ise en Jordi. 

 

 Europees Schoolfruit programma op school 

 

 

     

 

 

 

                     Onze school gaat groenten en fruit eten in de 

ochtendpauze! 

‘GRUITEN’ 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Met ingang van week 46 neemt onze school deel aan het EU-Schoolfruitprogramma: een 

Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en 

fruit. In de week van 20 april vinden de laatste leveringen plaats. Dan hebben we gedurende 

20 weken 3 stuks gratis groente/fruit per week ontvangen. 
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Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen verkeerd eetgedrag en het ontstaan van 

overgewicht en welvaartsziekten. Ook blijkt dat kinderen te weinig groenten en fruit eten en 

te vaak kiezen voor ‘ongezonde’ tussendoortjes. Wat de leerlingen eten is de 

verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.  Met het EU-Schoolfruitprogramma kan ook de 

school de kinderen helpen gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond 

leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!  

 

Het is nog niet bekend op welke (3) dagen we gaan ‘GRUITEN’.  

Dit hoort u zo spoedig mogelijk van ons via de mail. 

Op de ‘GRUIT’-dagen mag u geen tussendoortjes meegeven. 

 Iets te drinken meegeven mag wel (bij voorkeur in een beker!!). 

 

Er zijn voor ouders géén kosten verbonden aan deze groenten- en fruitverstrekkingen.  

De school ziet in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle investering in de gezondheid 

van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Een effectieve en voor de kinderen vooral ook 

gezellige én leuke manier om gezonder te leren eten. Samen eten en samen leren van en over 

‘GRUIT’. 

Voor meer informatie: Diana Niels (OR), Mieke Kuppen-Bruins (team). 

 

 Natuurliefhebber? Iets voor U? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BENT U NATUURLIEFHEBBER ........ EN GAAT U GRAAG MET 

KINDEREN DE NATUUR  IN DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR U. 
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WIJ WILLEN ONS NATUURTGIDSENTEAM UITBREIDEN, HEBBEN MENSEN 

NODIG DIE NET ALS WIJ PASSIE VOOR DE NATUUR HEBBEN EN 1 DAGDEEL OF 

MEER PER WEEK MET EEN GROEP KINDEREN VAN DE BASISSCHOLEN IN DE 

GEMEENTE LINGEWAARD DE NATUUR IN  GAAN, NATUURBELEVEN. 

HEBBEN WIJ UW INTERESSE GEWEKT OF HEEFT U VRAGEN NEEM DAN 

CONTACT OP MET DE COORDINATOR NME (NATUUR MILIEU EN EDUCATIE) 

RIETJE VAN DALEN: educatie@lingewaardnatuurlijk.nl 

 

Denkt u passie te hebben voor de natuur maar niet voldoende te weten over de natuur dan is 

de natuurgidsenopleiding van het IVN Rijk van Nijmegen wellicht iets voor u.  

De opleiding die 1 x in de vijf jaar wordt gegeven in Nijmegen, start in januari 2018 en 

omvat o.a. 26 lesavonden en 26 buitenactiviteiten in een periode van anderhalf jaar.  

De opleiding is niet gratis, maar Stichting Lingewaard Natuurlijk is bereid u- onder 

voorwaarden- een deel van het lesgeld te vergoeden.  

Op onze website kunt u meer lezen over deze cursus.  

 

 

 
  

 

BSO - nieuws  
 

Toneel-talenten bij de BSO: 

Het podium neemt, mede door de verkleedkleren die er zijn een grote plaats in bij de BSO-

kinderen. Zij bedenken toneelstukjes die steeds professioneler worden, ze leren rekening 

houden met elkaars wensen, kleine geschillen worden door henzelf opgelost en zij treden vol 

trots op voor jong publiek dat altijd graag komt kijken. 

En het leuke van dit alles is, dat de jonge kinderen nu ook enthousiast hun eigen toneelstukjes 

aan het opvoeren zijn. Dus jong doet oud volgen!  
 

      
 

De gymzaal:  

Bij slecht weer wordt er soms gebruik gemaakt van de gymzaal. Dat de kinderen hun fantasie 

ook daar kunnen uitleven is terug te zien op de foto. 
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Halloweenfeest: 

Op dinsdag 31 oktober a.s. hebben de BSO-kinderen een Halloweenfeestje bij de BSO.  

In de Herfstvakantie gaan de kinderen hiervoor de benodigde attributen maken en alvast een 

beetje  

GRIEZELEN… help!!! Gggrrr….lekker griezelen….!! 

 

Wie heeft er nog oude witte lakens en zwarte stof over? 

Om de ruimte griezelig gezellig te maken zijn wij nog op zoek naar zwarte stof en oude witte 

lakens. 

Wie kan ons hieraan helpen?  
 

Herinnering schoolbieb 
 

Door werkomstandigheden zal waarschijnlijk Judith ons ook moeten verlaten in de schoolbieb 

op maandagmiddag. We vragen voor de maandagmiddag van 12.50 tot 15.00 u hulp van ouders, 

opa’s of oma’s. Als we met meer mensen zijn kunnen we zodanig inroosteren dat de hulp niet 

elke maandag door dezelfde persoon nodig is, maar bv. 1 of 2 keer per maand. 

Neem hierover contact op met Ingrid van Oostwaard i.vanoostwaard@delinge.nl of Ans 

Weerepas a.weerepas@delinge.nl Loop gerust eens binnen in de schoolbieb! 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 3 gaat uit op vrijdag 17 november. 

Daarna, nummer 4, op 26 januari.  
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