
Nieuwsbrief De Doornick schooljaar 2017-2018 1 

  
Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 3 

agenda 

november  

15 Start schoolfruit 

17 Nieuwsbrief 3 gaat uit 

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

26 Onthulling infopaneel bij pontje (Historische Kring) Groepen 6/7 en 7/8 

27 t/m 30 “Hoe gaat het’ gesprekken groep 1 t/m 8. Zie verder voor informatie. 

30 Schoolvoorleeswedstrijd van groep 7 en 8. Zie verder informatie 

december   

4 Juf Femma jarig 

5 Sinterklaasviering. Zie verder informatie 

21 Kerstviering. Zie verder informatie  

22 Om 12.00 uur vrij 

25 t/m 5 

jan. 

Kerstvakantie  

januari  

1 Juf Mieke jarig 

4 Juf Hanny en juf Angelique jarig 

11 Evaluatiebijeenkomst BSO voor ouders, directie en medewerkers 19.30-21.00 u 

24 Opening Nationale Voorleesdagen. Zie verder informatie 

25 Voorstelling ‘Koning Kramp’ , door Improvi voor groep 1 t/m 5 

26 Studiedag onderbouw, Groepen 2, 3 en 4 zijn vrij 

26 Nieuwsbrief 4 gaat uit 

 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
 Gymkleding vergeten 

 Hoe maak je je kind weerbaarder? 

 Sjors Sportief en creatief→ zie de bijlage 

 Afsluiting van het schooltuinseizoen 

 De Nationale Voorleeswedstrijd 

 Weer even in de groep 

 “Hoe gaat het” gesprekken 

 Sinterklaasviering 

 Kerstviering 

 Vanuit het dorp…  

 De Nationale Voorleesdagen 

 BSO informatie en nieuws 

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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 Volgende nieuwsbrief 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

Gymkleding vergeten 

 

Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de gemaakte afspraken bij het vergeten van 

de gymkleding. Daarom leest u hier de afspraken die we hanteren. 

Tijdens de gymles dragen de kinderen van groep 1 t/m 8 gymkleding. De jongens 

dragen een sportbroekje en een shirtje, de meisjes hetzelfde als de jongens of een 

gympakje. Iedereen draagt gymschoenen met een witte zool, uitsluitend voor 

zaalgebruik. 

Wanneer uw kind om medische redenen niet mee kan doen aan de gymles, ontvangen 

wij daarover vooraf graag bericht. Via de onderwijsinspectie is ons medegedeeld dat 

de school in het bezit moet zijn van een schriftelijke medische verklaring, wanneer 

een leerling voor langere tijd niet aan de gymlessen mag deelnemen. In dit geval werkt 

uw kind tijdens de gymles aan zijn/haar eigen taken in een andere groep. 

Afspraak met de kinderen gemaakt: 

Als je je gymkleding vergeten bent, gym je in je gewone kleren en op blote 

voeten mee. 
 

 

Hoe maak je je kind weerbaarder? 

 

Het FAMILIEKRACHTCAFÉOuders & 

weerbaarheid, hoe maak je je kind sterker 
 

Op dinsdag 21 november a.s. organiseert Stichting 

Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard in 

Bemmel het Familiekrachtcafé met als thema Ouders 

& Weerbaarheid. 

 

Tijdens deze avond vertelt Elles Joosten 

(maatschappelijk werker bij Rijnstad Lingewaard) meer 

hoe je als ouder sterker in je schoenen kan staan bij 

de opvoeding. Opvoeden en ouderschap start bij het 

leren kennen van jezelf en weten wat jij belangrijk 

vindt. 

 

De focus ligt deze avond op het delen van kennis, 

ervaringen en praktische tips van de spreker en de 

deelnemende ouders/opvoeders. Deelname aan het 

Familiekrachtcafé is gratis. 
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Locatie 

Het Familiekrachtcafé start op dinsdag 21 november 2017 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) in 

het gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel.  

 
Aanmelden 

Je kunt je ook aanmelden via info@familiekracht.nl of meldpunt@swlingewaard.nl.  

Uiteraard ben je ook zonder aanmelding van harte welkom!  

 

Afsluiting van het schooltuinseizoen 2017 
 
Dinsdagmiddag 24 oktober was er voor de kinderen van groep 4 en 5 een speciaal feestje. Met een heuse 
proeverij werd het schooltuinseizoen 2017 afgesloten. De vrijwilligsters van het maandelijks "eetcafé" 
hadden op een geweldige manier hun best gedaan om met onder andere de groenten die in de schooltuin 
geteeld waren heerlijke hapjes te maken. Wat te denken van een "Bietburger" of een stukje worteltaart, je 
kunt het zelf niet verzinnen maar het was heerlijk. In het begin waren de kinderen (en ook de begeleiding) 
nog een beetje wantrouwend want dit hadden ze nog nooit geproefd, maar toen eenmaal de eerste ronde 
was geweest, verdwenen de broodjes en stukjes taart als sneeuw voor de zon. Ook de kinderen hadden op 
hun eigen wijze een afsluiting gemaakt van dit tuinjaar.                                                                                                     
De kinderen van groep 5 hadden er zelfs een toneelstukje voor ingestudeerd.  
Ze beelden op voortreffelijke wijze uit hoe het poten, groeien en oogsten van planten ging. Volgend jaar 
gaan de kinderen van groep 4 weer naar de tuin en dan samen met de kinderen van groep 3. Voor de 
kinderen van groep 5 die 2 jaar getuinierd hadden, was er een tuindiploma van de volkstuinvereniging. Het 
tuinieren in de schooltuin kan niet zonder de hulp van papa's, mama's, opa's, oma's en andere vrijwilligers. 
Daarom allen heel hartelijk bedankt. 
 
Volkstuinvereniging Doornenburg. 

 

 
 

De Nationale Voorleeswedstrijd 2017/2018 

 

Ook dit jaar hebben kinderen uit de groepen 7 en 8 zich aangemeld om mee te doen aan de 

Nationale Voorleeswedstrijd. Voor de 25e keer wordt deze wedstrijd gehouden.  

Vooraf denken de kinderen na over wat een geschikt boek is. En wat is een bruikbaar 

fragment? Hoe lang mag het voorlezen duren? Wat zeg je in de inleiding? Waar let de jury 

vooral op?  

Tijdens het oefenen zijn de kinderen enthousiast bezig met lezen en zich te presenteren als 

voorlezer. De ene leerling heeft een hoger niveau dan de andere, maar dat maakt niet uit. De 

kinderen leren elkaar te respecteren en complimenten en tips te geven. In de groepen 6/7 en 

7/8 vinden de voorrondes plaats. Uit beide groepen komt een winnaar naar voren.  

mailto:info@familiekracht.nl
mailto:meldpunt@swlingewaard.nl
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Op donderdag 30 november vindt de voorleeswedstrijd op onze school plaats tussen deze 2 

groepswinnaars Uiteindelijk strijden deze 2 leerlingen om de titel “Voorleeskampioen van de 

Doornick 2017”. 

De winnaar gaat door naar de volgende ronde. Spannend! Want misschien word je wel 

Voorleeskampioen van Gelderland. Deze vervolgronde zal plaatsvinden in het begin van 2018. 

Wordt vervolgd! We wensen de deelnemers veel succes toe! 

 

Weer even in de groep 

 

Op 7 en 9 nov namen enkele ouders deel aan een uurtje les in de groepen. 

Enkele reacties van ouders zijn:                  

In het kader van L-O-S is vaker dit soort concrete 

lesjes meedoen erg goed. 

 

 

Ik heb er veel van opgestoken. De 

rekenopdracht ‘rond vragen’ vond ik 

leuk. 

 

                                                                    

Het enthousiasme waarmee 

je lesgeeft, dat draag je 

over en straal je uit. 

 

Voor mijn vader en moeder is 

het handiger op woensdag te 

komen. 

             

          

1 onderwerp met diverse niveaus 

qua aanbieden en werkvormen 

KNAP!! 

 

Ondanks de volle klas toch 

aandacht voor iedereen. 

 

 

De volgende keer wordt u uitgenodigd om een stukje Topondernemers / thematisch werken te 

komen bijwonen. De uitnodiging hierover ontvangt u tijdig van de leerkracht. 

 

‘Hoe gaat het’ gesprekken 

 

Na het welkomgesprek van september, wordt het weer eens tijd te kijken hoe het tot nu toe 

gegaan is met uw kind(eren). De geplande ‘Hoe gaat het’ gesprekjes van 27 t/m 30 nov. geven 

de kans aan kind ouders en leerkracht(en) ervaringen uit te wisselen. Het is fijn en zinvol om 

samen met u en uw kind van gedachten te wisselen over zowel de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, als ook de leerresultaten tot nu toe. We gaan hierbij uit van onze methodes. Het 

gesprekje duurt 10 minuten. 

Het eerste rapport gaat uit op 2 maart.  

Dit “Hoe gaat het”- gesprek is bedoeld voor ouder(s), kind en leerkracht(en) uit de groepen 1 

t/m 8.   
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U kunt zich inschrijven vanaf maandag 20 november 8.00 uur t/m 23 november 23.30 u. 

Hierover ontvangt u via e-mail de bijbehorende brief met informatie. Het is niet de bedoeling 

om op een andere tijd en of dag, dan de geplande dagen en tijden, dit ‘Hoe gaat het’ gesprek 

te voeren. 
 
Sinterklaasviering 

                                                                                                         

De schooltijden voor alle groepen zijn: 

5 dec: van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur 

6 dec: van 8.30 tot 12.15 uur. 

Op 5 december komt Sinterklaas ’s morgens op school. De groepen 1 t/m 5 

brengen een bezoek aan de Sint. Ook is er voor deze groepen een 

spellencircuit opgesteld. Het middagdeel staat in het teken van een 

sinterklaasprogramma in de groepen.                                           

   

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zijn druk bezig om thuis een surprise en 

gedichtje te maken voor elkaar. Het versje zit in een envelop. Op de voorkant van de 

envelop staat de naam van de groep; aan de binnenkant van de envelop de naam voor wie de 

surprise is. 

 

Zij nemen de surprise mee naar school op maandag 27 november, en mogen tussen 8.00 uur en 

8.20 uur hun surprises in kleine groepjes naar binnen brengen. We maken er een 

tentoonstelling van in het halletje tussen groep 6/7 en 7/8. Tot en met maandag 4 december 

zijn de surprises te bewonderen.  

 

We verheugen ons nu al op een gezellige 5 decemberdag. Dan pas ontdekken we wie voor wie 

een surprise heeft gemaakt. Tot die tijd houden wij dit geheim! 
 

 

Kerstviering 2017 

 

Tijdens de decembermaand besteden we aandacht aan de Advent door wekelijks een kaars te 

ontsteken op de adventskrans. 

 
De kerstviering op de Doornick staat gepland op donderdag 21 december. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcgZ3p4JvQAhWDVRoKHdxrDHkQjRwIBw&url=http://www.groenehartscholen.nl/lyceum/2014/12/08/sinterklaas-op-het-lyceum/&bvm=bv.138169073,d.d2s&psig=AFQjCNFe2fUtbMasdirUi1emJLhDNcX5pg&ust=1478783615012706
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De kinderen worden om 17.00 uur op school verwacht in hun eigen klas. 

Om 19.00 uur is de afsluiting gezamenlijk op de speelplaats, waarbij u als ouders van 

harte wordt uitgenodigd.  

 

De invulling van onze kerstviering is nog een verrassing. Voor deze viering heeft ieder kind 

een eigen lampionstokje nodig (stokje met batterij!!). Wij vragen aan u of u hier zelf voor wilt 

zorgen. 

 

Wij houden u op de hoogte.                                                                                       

Werkgroep kerstviering. 

 

Vanuit het dorp 

                                                               

 
 

 

De Nationale Voorleesdagen 2018 

 

Het duurt nog even……. De “Nationale Voorleesdagen” zijn van 24 januari t/m 2 februari 2018.  

Op woensdag 24 januari 2018 komt een “Voorlezer” de voorleesdagen openen tijdens het 

ontbijt in groep 1-2. 

Nadere informatie volgt. 
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Hierbij aansluitend bieden we u tips om ook thuis het voorlezen tot een bijzonder moment van 

de dag te maken. Deze voorleestips zijn geschikt voor alle leeftijden! 

 

Voorleestips 

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in 

bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven 

gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en 

tekstbegrip. Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen. 

 

Een boek kiezen 

In de boekwinkel en schoolbibliotheek is genoeg keuze om een geschikt boek te vinden dat op 

dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. In onze schoolbibliotheek staan de 

prentenboeken bij elkaar. Op maandag- en donderdagmiddag bent u welkom vanaf 12.50 uur 

om te komen snuffelen. Het boek dat u wil lenen mag 2 weken mee naar huis. 

 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 

Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer 

prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling 

erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander 

onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of 

hebben de kinderen zelf weleens zoiets meegemaakt? 

 

Voorleesrituelen                                      

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig 

als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment 

of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op 

storingen. Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 

 

Voorlezen met stemmetjes 

In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra 

in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo 

aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen 

regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er 

in het boek iets zegt. 

 

Te moeilijk of niet? 
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Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, 

titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan 

het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. 

Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. 

Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans 

dat uw kind door een boek geboeid wordt. 

 

Samen het verhaal voorspellen 

Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te 

vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren 

ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 

 

Moeilijke woorden 

Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de loop van het verhaal vaak 

wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een 

plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. 

Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord 

beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 

 

Laat uw kind vertellen 

Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw 

kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen 

interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan 

weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf 

eens navertellen. Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw 

kind het verhaal beter begrijpen. 

 

Voorbereiding op het voorlezen 

Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig 

naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het 

boek over zou kunnen gaan. 

 

 

 

BSO informatie en nieuws 
 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op de buitenschoolse opvang. 

 

Ten aanzien van de bezetting zijn wij blij u te kunnen melden dat Anita Bouwmeister met 

ingang van 28 november de volledige overstap maakt naar het team van De Doornick. Hierdoor 

kan zij als tweede BSO medewerker samen met Mil de buitenschoolse opvang verder 

ontwikkelen. Daarnaast werkt Anita al op de dagopvang samen met Anja, Sandra en Rinske. 

  

Vooraankondiging ouderavond: 

Op donderdag 11 januari 2018 willen wij een evaluatiebijeenkomst houden met ouders, 

directie en medewerkers. Sommige ouders hebben ons individueel al benaderd en het lijkt ons 

zinvol om een gezamenlijk moment te plannen.   
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Doel van de avond is verbeterpunten en wensen te inventariseren waar we mee verder kunnen 

en vragen te beantwoorden.  

De bijeenkomst zal worden gehouden van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
 

Dinsdag 31 oktober j.l. was het dan zover. Na de nodige voorbereidende werkzaamheden de 

dagen voorafgaand aan het feest, kon het BSO-Halloweenfeest dan toch eindelijk losbarsten! 

       
 

    
 

Er was een zelfgemaakt bloedcafé, met 2 soorten limonades en een voeldoos waaruit je 2 gelijke 

afbeeldingen moest proberen te vinden. 
 

    
 

Ook een tattoos-hoek en een schmink-hoek waar je o.a. levensechte wonden kreeg ontbrak niet!  

PM-er Gina had hiervoor speciaal een mini-cursus ‘wonden maken’ gevolgd. Het succes was 

groots!!!! 

BRRRR…. Griezelig….. !! 

Een waarzegster ontbrak natuurlijk ook niet op het Griezelfeest…  Zij wist met haar 

waarzeggersbol haarfijn je toekomst te voorspellen… en gelukkig waren het niet alleen griezelige 

voorspellingen…. (!) 
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Verder werd er nog een Griezeldans opgevoerd door de oudere kinderen waarbij je gezellig mee 

kon dansen en er was door hen ook een mooie Halloween-PowerPoint voorstelling gemaakt om te 

bekijken. 
 

     
 

            
 

Het zeer geslaagde Halloweenfeest werd om 18.00 uur afgesloten met een broodje afgehakte 

vinger en een Griezeldessert…. Mmmm best lekker… maar raar genoeg werden de ogen van het 

dessert niet door iedereen opgegeten… gek hè…?! 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 4 gaat uit op vrijdag 26 januari 2018.  

 

We wensen u een mooie, gezellige decembermaand toe! 

Wees welkom bij onze kerstviering op donderdag 21 dec om 

19.00 uur op het schoolplein!  
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