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Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 4, 

agenda 

januari  

24 Opening Nationale Voorleesdagen peuters en kleuters 

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

26 Nieuwsbrief 4 gaat uit 

29 Deadline inleveren vragenbrief over continurooster 

februari  

9 Carnavalsviering: zie verderop de info 

12 t/m 16 Vakantieweek 

22 Workshop poëzie in de groepen 6/7 en 7/8 

22 Voorstelling groepen 1 t/m 5  “Koning Kramp” 

26 febr. 

t/m 1 

maart 

Inschrijven voor Leerling-ouder-kind gesprekken  

n.a.v. rapport en cito leerlingvolgsysteem 

27 Kunsthuis voorstelling “Niewaar!?” voor groepen 6/7 en 7/8 van 11.00 – 11.50 uur 

in Ontmoetingscentrum 

Gastlessen op school: 

Groep 6/7 om 13.15 – 13.35 uur. 

Groep 7/8 om 13.45 – 14.15 uur.  

maart  

2 maart Eerste rapport gaat mee: zie verder de info 

5 t/m 8  Leerling-ouder-kind gesprekken n.a.v. rapport en cito leerlingvolgsysteem 

8 Start Kinderjury 

10  Juf Iris jarig 

15 Kangoeroewedstrijd: zie verder de info 

16 Meester Arthur jarig 

17 Meneer Harrie jarig 

20 Poëzie-uitvoering in het LUX-Theater Nijmegen 

Groep 7/8  10.30 uur 

Groep 6/7  13.30 uur 

20 Sponsorloopboekje gaat mee met de kinderen 

23 Kledingactie Bag To School 

23 Nieuwsbrief 5 gaat uit 

27 Sponsorloop: zie verder info 

29 Ineke, onze IB-er, is jarig 

april  

24 Kom in de Groepen presentaties beleven van Topondernemers 

  

 

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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De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 

 Herinnering! Onderzoek continurooster 

 Inzet van onze Biebexperts 

 Topondernemers 

 Kom in de Groepen: informatie en presentaties Topondernemers 

 Oproep hulpouders gevraagd bij tegels in de moestuin 

 De Nationale Voorleeswedstrijd door Jayden en Bo. 

 Wijziging datum MR-vergadering 

 Nieuws over de rapporten 

 Naar de waterzuiveringsinstallatie 

 Geslaagde ouderavond BSO 

 Ziekmelden bij IKC De Doornick 

 Opening van de voorleesdagen in de onderbouw 

 Informatie over onze Carnavalsviering 

 Sponsorloop 

 Kangoeroewedstrijd 2018 

 Volgende nieuwsbrief 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

Herinnering onderzoek continurooster 

 

T/m maandag 29 januari kunt u de ingevulde onderzoek brief over het continurooster nog 

inleveren! Enkele gezinnen hebben nog niet gereageerd. 

 

Inzet van Biebexperts 

 

Wat is een biebexpert? 

Iemand die goed de weg weet in de Bibliotheek op school. 

Iemand die de leerlingen kan helpen bij het vinden van boeken, die hij of zij leuk vindt. 

Iemand die van de Bibliotheek op school en van lezen een feest weet te maken, samen met het 

hele team van Biebexperts. 

Fenna, Reggie, Femme, Floor, Sepp, Davide, Mirthe, Merel, Bo, Nina, Roos, Bram, Jara, Jolie 

en Janneke hebben hun opleiding met glans doorlopen! Ook maakten ze een fantastische 

thematafel met boeken rond een zelfgekozen thema of schrijver en presenteerden dit aan de 

groepen. Vanaf nu assisteren de Biebexperts in tweetallen samen met de biebouder de 

kinderen, volgens een vastgesteld rooster. Ook zetten ze de boeken goed en alfabetisch in de 

kasten terug. 

Bij het adviseren vragen de Biebexperts bij voorbeeld: 

 Wat is je lievelingsboek? Zijn er meer delen van? Of andere boeken in hetzelfde 

genre? 

 Wat vind je een interessant onderwerp? Bv. Reizen of humor of paarden? 

 Houd je van weetjes, informatieve boeken of verhalen en leesboeken? 

 Doe de vijfvingertest eens. 

 Wil je een dik of dun boek? Kijk ook een naar de bladspiegel! 

 Gebruik SchoolWise, je kunt hierop ook een boek reserveren 
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Topondernemers 

 

Op het moment dat we het thema over water afsluiten stroomt er heel wat water door de 

Waal en de Rijn.  

Er zijn door de kinderen heel wat dijken gebouwd en over de polders weten de kinderen van 

groep 5 nu alles te vertellen. 

Het volgende thema heet: sport en ontspanning. We vonden dat wel passen met de Olympische 

Spelen in aantocht. 

Gezonde voeding, verschillende sporten, maar ook de paralympische spelen kunnen aan bod 

komen. 

We zijn weer benieuwd naar alle nieuwe ontdekkingen.  

 

Kom in de groep bij presentaties van Topondernemers Thema: Oorlog en vrede 

 

We laten u nu al even weten dat de kinderen hun presentaties vanuit Topondernemers met als 

thema ‘Oorlog en vrede’ met plezier willen laten zien aan ouders, opa’s en oma’s. 

U bent hiervoor welkom op dinsdag 24 april in de namiddag. Nadere informatie ontvangt u in 

de volgende nieuwsbrieven. 

Let op! Dit informatieve moment staat niet in de jaarkalender geplaatst. Een extraatje dus!  

 

Oproep hulpouders bij het weg- en terug leggen van de tegels in de moestuin. 

 

In het voorjaar starten groep 3 en 4 weer in de moestuintjes. 

Lekker werken in de grond, planten poten en ook weer oogsten. 

Elk jaar begeleidt een aantal vrijwilligers van de moestuinen ons project. 

De grond wordt op 7 april met goed weer gefreesd. Tussen de paden liggen tegels die voor 

het frezen eruit moeten en naderhand weer teruggelegd moeten worden. 

De moestuinvereniging zoekt hierbij hulp! 

Wie wil op zaterdag 31 maart en zaterdag 14 april helpen met het verplaatsen van deze 

tegels? 

 

Nationale Voorleeswedstrijd verslag van Jayden en Bo  
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Ik vond de voorleeswedstrijd bij ons in de klas spannend.  

Toen ik hoorde dat ik tegen Wiebe, Bo en Nina moest, dacht ik: ‘dit ga ik verliezen!’ Ik had 

toen niet gewonnen, maar ik vond het hartstikke leuk en het gaat niet om winnen. Ik was blij 

dat ik mee mocht doen. Mijn boek was ‘Tom de Groot, goeie smoes’. Ik vond dat boek heel 

leuk, dus ik koos hem uit. Ik las best zachtjes. De andere deelnemers zeiden: ”Praat harder.” 

Maar dat hoorde ik niet. Het gaat om het plezier!  

Van Jayden  

 

 

Mijn gevoel bij de voorleeswedstrijd. 

Ik was superzenuwachtig. Ik zat te trillen, maar gelukkig was ik als laatste aan de beurt. Ik 

zat zo lekker in mijn boek, dat ik in één keer een blz. oversloeg!!!!! Ik was zó gestrest en toen 

ik klaar was met lezen schaamde ik me zo erg! Echt iedereen keek naar Wiebe en Nina bij de 

uitslag en toen kwamen de uitslagen.................. 

Meester Harry zei dat het boek ging over een bieb.  

 

Toen keek iedereen naar Wiebe. Ik dacht in mezelf: ‘laat maar’. En toen zei de juryvoorzitter: 

“De winnares is Bo!”  Ik was zó blij, ik zuchtte heel diep en Nina zei de hele tijd: “Jij bent 

het, jij bent het!” Toen ging ik naar voren en kreeg ik de oorkonde! En een vet applaus!       

                    van Bo 

 

 

Wijziging datum MR en OR-vergadering 

 

De MR en OR-vergadering van 11 april is verplaatst naar 5 april. De aanvang- en sluitingstijd 

blijven hetzelfde. 

 

Aanpassingen in het rapport schooljaar 2017/2018 

 

Over enkele weken krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. 

In het rapport schetsen we een indruk van uw kind in de eerste maanden van dit schooljaar. 

Behalve een verandering van het logo hebben we nog wat aanpassingen gedaan. 

 

Voorheen was er een aparte bladzijde met alle citogegevens erop. Nu vindt u de citogegevens 

onder de resultaten van de methodetoetsen per vak. 

 

Voorheen hadden we bij rekenen alle vaardigheden, waar u kind aan gewerkt had de afgelopen 

periode, uitgewerkt in het rapport. Nu is dat vereenvoudigd naar de termen: minimum, project 

en basis. 

Dit sluit aan bij de toetsen die wij na ieder rekenblok bij de kinderen afnemen. 

Minimum staat voor opdrachten die de kinderen moeten beheersen. 

Project gaat over opdrachten over tijd, meten en geld.  
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Basis gaat over opdrachten die nog terugkomen, die nog kunnen ontwikkelen.  

 

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe taalmethode. Deze methode is eigentijds en we 

ervaren hierin ook een hoger niveau aan leerstof. Natuurlijk vraagt het om gewenning aan de 

werkwijze en toetsing. Het kan daarom zijn dat uw kind nu wat lager scoort op de 

taalvaardigheden, dan u van uw kind gewend bent. We mogen ons dit schooljaar allemaal 

verder ontwikkelen in het werken met de methode ‘Taalactief’.  

 

 

 

 

Naar de waterzuiveringsinstallatie 

 

 

De waterzuivering  
Vrijdag 8 december ging groep 6/7 naar de waterzuiveringsfabriek. Deze excursie hoorde bij 

het Topondernemersthema: Water.  

We kwamen aan en het stonk vreselijk!  

 
Eerst gingen we naar de bezoekersruimte. Daar kregen we een uitgebreide uitleg over hoe het 

wordt gezuiverd.  

We werden helemaal rondgeleid door de waterzuivering. Het was buiten best koud en daar 

kwam ook nog eens die stank bij.  

Wij werden ingedeeld.  

Als wij het toilet doortrekken dan komt het als grijze drab bij hun binnen. Dan wordt het 

schoongemaakt door de bacteriën. De grote resten worden er door het rooster uitgehaald.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZpK2qnonYAhUJrRQKHff4DAYQjRwIBw&url=https://twitter.com/valeevelez94/status/511650011785199616&psig=AOvVaw1U6r6aver0TjYw-mtigctg&ust=1513331759395786
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We mochten helaas niet in de container waar de bacteriën het schoon maakten, want daar was 

te veel uitstoot. Er was een grote bak waar de bacteriën hun werk konden doen, het leek op 

cola met bubbels.  

Weetje: het grootste wat ze ooit gevonden hebben is een dode mini krokodil. En het raarste 

was: een kunstgebit van een man. Tip: spoel zo min mogelijk natte doekjes door het toilet, 

want dan komt het aan als een grote prop en je toilet kan er van verstopt raken. Vroeger was 

er nog geen riool en waterzuivering, maar er was een beerput en een keer per jaar kwam de 

boer om hem te legen en gebruikte het als mest en soms werd het ook in de sloot gegooid. 

 

Bedankt voor het lezen groeten FEMME EN ROOS 

 

 

    Dit is de waterzuiverings-  

installatie in Arnhem aan de Driel dijk, waar wij met de hele klas zijn geweest. 

 

Goedendag, wij willen u graag iets mededelen over de waterzuivering installatie waar groep 

6/7 is geweest. Wij moesten in twee groepen verdeeld worden. Nu komen onze meningen. 

 

Meike: We kregen eerst een presentatie van iemand die daar werkt. Het duurde wel wat lang, 

maar daarna had je er wel iets aan. Ik was best wel bang toen we in een kamer, waren waar 

gevaarlijke stoffen konden zijn. Toen we op het terrein waren bij het eerste gebouw waar al 

het vieze water aan kwam, mochten wij niet naar binnen. Het was daar te gevaarlijk, omdat 

daar een hele gevaarlijke stof rondhing. 

 

Reggie: In het begin stonk het behoorlijk. Daarna viel het best mee. We mochten van alles 

zien dat andere mensen niet mochten zien. Daarom was ons bezoekje ook zo leuk, omdat we 

dan daarna aan onze ouders konden vertellen, wat we hadden gezien. Daarbij kwamen we ook 

bij twee grote bakken. Daarin zat een vloeistof met een kleurtje dat op cola leek. Toen we 

binnen kwamen, hadden we dus die presentatie waar die mevrouw ook geschiedenis had 

verteld.  

 

Meike en Reggie uit groep 6/7. 

  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8iOjzpInYAhUBSBQKHRMhA2MQjRwIBw&url=https://www.waternatuurlijk.nl/rondleiding-rioolwaterzuivering-duiven/&psig=AOvVaw2Xh6yiAJp13su-I0cPZe8F&ust=1513333501715752
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Geslaagde ouderavond BSO 

 

Het was heel prettig om te merken dat zoveel ouders gehoor hebben gegeven aan de 

uitnodiging voor de ouderavond waarop we de voortgang van de BSO wilden evalueren. 

Wat opviel was een grote betrokkenheid van de ouders om mee te denken en feedback te 

geven. 

Het met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkelingen is als heel positief ervaren. Vanuit de 

ouders werd dan ook voorgesteld om de evaluatieavond jaarlijks te laten terugkeren. 

 

De BSO van De Linge draait vanaf de zomervakantie en we zijn benieuwd welke ervaringen 

ouders en kinderen tot nu toe hebben opgedaan en wat hun wensen zijn voor de toekomst. 

Na een kort welkom en een voorstelrondje door Harrie geven Mil en Anita een inkijkje in hoe 

het programma op de BSO eruitziet. 

De presentatie wordt ondersteund door veel foto’s van kinderen die zich met veel plezier 

vermaken in groepjes, samen of alleen. 

Met elkaar constateren we dat ouders en kinderen tevreden zijn en dat we nu een volgende 

stap kunnen zetten in de ontwikkeling van het aanbod op de BSO. 

 

Hier volgen de belangrijkste punten die ingebracht zijn: 

- Er is meer mogelijk op de BSO dan ouders weten: het is daarom belangrijk de 

informatievoorziening te verbeteren. Suggesties: gebruik van facebook, meer in de 

nieuwsbrief, gebruik Doornenburger.  

- Ouders willen graag dat het vakantieprogramma eerder bekend gemaakt wordt. 

Afgelopen kerstvakantie waren er leuke activiteiten, waarop ouders misschien voor hun 

kinderen   ingetekend zouden hebben, als ze het eerder hadden geweten. 

- Ouders vinden het een meerwaarde als er meer op uit wordt gegaan met de BSO: 

struinen in de polder/natuur, sport en spel, enz.  

- Suggestie: een oproepje uitdoen voor vrijwilligers, ouders/opa’s/ oma’s en verenigingen 

voor interessante workshops of andere activiteiten. 

 

Tot slot hebben zich op de ouderavond ook 2 leden voor de oudercommissie aangemeld.  

 

Met vriendelijke groet, 

Joke Rasing | Directeur Kinderopvang De Linge  

WIST U DAT....... 

De BSO een ouderavond heeft gehad op donderdag 12 januari.                                                                      

De opkomst erg goed was.                                                                                                                                                  

De ouders enthousiast waren over de presentatie en de vele leuke foto's die getoond zijn.             

De kinderen vaak niet naar huis willen als ouders ze bij de BSO komen ophalen.                                        

Er een erg leuk activiteitenprogramma was in de kerstvakantie.                                                            

De kinderen en ouders hier enthousiast over waren.                                                                                           

Er ook voorschoolse opvang (VSO) afgenomen kan worden tussen 7.00-8.30 uur.                                           

Er ook flexibele contracten afgesloten kunnen worden.                                                                                 

En er ook alleen vakantie opvang afgenomen kan worden, zonder een vaste opvang dag in de 

regulieren schoolweken.                                                                                                                                  

Alle informatie over opvang mogelijkheden op de website www.delinge.nl te vinden zijn.                    

Dat de BSO kinderen ook gebruik maken van andere ruimten in het IKC, zoals de gymzaal, 

mediatheek, bibliotheek, buitenruimte en enkele gangen.                                                                               

http://www.delinge.nl/
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Ze hier ook graag spelen en gretig gebruik van maken.                                                                                     

Er gerust eens binnen gelopen mag worden bij de BSO om sfeer te proeven en informatie te 

vragen.                                                                                                                                                                          

Wij op zoek zijn naar vrijwilligers (opa/oma/buurman/vrouw/ouder/verenigingsmensene.d.) 

die een keer over hun werk of hobby vertellen en/of een workshop willen geven, bv; timmeren, 

muziek maken, vissen, grimeren...                                                                                                                        

Wij ook geregeld allerlei materialen kunnen gebruiken zoals, spijkers, hout, stofjes, knopen...               

Wij met veel plezier de BSO draaien en nog genoeg ideeën hebben, om er voor de kinderen 

een prettige opvang van te maken. 

Namens Mil en Anita, BSO- medewerksters. 

Ziekmelden bij IKC De Doornick 

We vragen u om bij ziekmelding van uw kind tevens aan ons door te geven of uw kind bij de 

BSO aangemeld staat. Wij zorgen dan, dat de BSO op de hoogte is van de afwezigheid van uw 

kind. 

Team De Doornick. 

 

Opening van de Nationale Voorleesdagen in groep 1/2 

 

 
Op woensdag 24 januari 2018 starten de Nationale Voorleesdagen, bedoeld voor peuters en 

kleuters. Van 24 januari tot 2 februari krijgt het voorlezen een extra tintje. U zult dit zien 

in de media. 

Ook de groepen 1-2 van De Doornick sluiten aan bij dit jaarlijks terugkerend initiatief. We 

beginnen de ochtend feestelijk met een gezamenlijk ontbijt. Dit ontbijt wordt helemaal 

verzorgd.   

Tijdens het ontbijt komt dierenarts Peter Klaver uit Doornenburg voorlezen aan de kleuters. 

Peter Klaver is dierenarts en gespecialiseerd in exoten en wild-life dieren. De kleuters 

worden op deze ochtend niet alleen voorgelezen, maar ze kunnen ook vragen stellen over wilde 

dieren. Hij bracht een supergrote tijgerknuffel mee en een echte schedel van een tijger. Zo 

konden we de grote tanden zien. Heel spannend! De kinderen stelden ook vragen: “Kun je bij 

een gewond dier pleisters plakken? 
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Tot 2 februari zullen de kinderen genieten van de extra voorleesmomenten op school! 

Natuurlijk kunt u in onze schoolbieb terecht om een prentenboek te lenen voor thuis.  

 

 

Carnavalsviering 9 febr. 

 

Het volgende feest is alweer in zicht. Onze carnavalsviering staat gepland op vrijdag 9 

februari. De carnavalsviering zal plaatsvinden op de ochtend. Hierbij zijn de kinderen van 

groep 1 en de kinderen van Gijsje ook van harte uitgenodigd. Op deze ochtend zullen wij onze 

eigen carnavalsoptocht door Doornenburg lopen met zelfgemaakte wagens, een verkiezing van 

de mooiste wagen hebben en heerlijk alle kinderen hossen in de gymzaal. Wij nodigen alle 

ouders uit om langs de route in Doornenburg te komen staan om onze mooie wagens te 

bekijken. De optocht begint om 10.30.   

 

De route van de optocht is als volgt:  

Blauwehoek >  Pannerdensweg >  Homoetstraat in (bij Kort Oisterwijk) > Homoetstraat (langs 

de seniorenwoningen), oversteken naar Van Heekstraat > links Vlasterenstraat > links 

Duisterestraat> oversteken naar Clara van Delwig en dan langs Merlijn naar de gymzaal. 

 
Het zou leuk zijn als de karren die gebruikt worden op deze dag ook mee kunnen lopen in de 

optocht in Doornenburg op zaterdag. 

 

12.00 zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ’s 

middags een eigen programma in de klas.  

 

Let op: op woensdag 7 februari om 12.00 bent u allemaal van harte uitgenodigd op het 

schoolplein voor de onthulling van de prins en prinses van IKC de Doornick.  

 

 

 

 

Sponsorloop 
 

Op dinsdag 27 maart is weer de jaarlijkse sponsorloop. Dit jaar is het goede doel 

stichting OOG (ontwikkeling en onderwijs Gambia) uit Overasselt. Alle leerlingen van 
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De Doornick krijgen een sponsorboekje en gaan zoveel mogelijk rondjes lopen om een 

mooi bedrag bij elkaar te lopen voor deze stichting. 

Deze stichting zet zich in voor jonge moeders in Gambia door samen met deze 

moeders een stuk land te leren bebouwen. 

Zij leren daar de kennis van het verbouwen toe te passen, groente te verbouwen en de 

opbrengst te verkopen op de lokale markt. Van deze opbrengst kunnen zij in hun 

levensonderhoud voorzien. Op deze manier krijgen de kinderen voldoende te eten en 

kunnen zij naar school. De stichting zorgt ook voor de schoolvoorziening. 

Wij kunnen deze kinderen blij maken met schriften, stiften, potloden. Daarom gaan 

we deze materialen inzamelen. 

Op vrijdag 30 maart hopen wij een prachtig bedrag en de ingezamelde materialen te 

overhandigen aan stichting OOG. 

Tijdens de sponsorloop is het altijd weer geweldig als we aangemoedigd worden.  

 
Kangoeroewedstrijd 2018  

 

Kangoeroe-ambassadeur Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president van het Institute for 

Advanced Studies in Princeton (IAS): 

"Investeren in kennis begint bij de jeugd" 

Wij doen weer mee met de jaarlijks in maart te houden Kangoeroe reken- en 

wiskundewedstrijd, waaraan kinderen uit veertig landen deelnemen. De wedstrijd bestaat uit 

vijfkeuzevragen, die de kinderen waarschijnlijk nooit eerder gezien hebben. De moeilijkheid 

loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk.  Er zijn meerdere niveaus: de ingeschreven kinderen 

uit de groepen 3 en 4 werken aan het onderdeel wizFUN. De ingeschreven kinderen uit de 

groepen 5 en 6 doen mee aan wizKID en de ingeschreven kinderen uit de groepen 7 en 8 

buigen zich over wizSMART. 

De kangoeroe leeft in Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd 

daar voor het eerst zo’n wiskundewedstrijd georganiseerd. Door het gigantische succes zijn 

steeds meer landen mee gaan doen. 

Doel 

De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde  (en 

rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen 

kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht.  

Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. Waar 

vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je 

spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van 

Kangoeroe. 
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Binnen De Doornick is de afspraak dat kinderen die bij Cito-toetsen rekenen/wiskunde een 1-

score laten zien de mogelijkheid krijgen om individueel mee te doen. De desbetreffende 

kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden over de deelname benaderd en al dan niet aangemeld.  

De kosten voor deelname zijn voor rekening van de Doornick. Bovendien krijgen alle kinderen 

van de school de kans aangeboden mee te doen aan de ontwerpwedstrijd. 

De vragen 

Het gaat om 24 verrassende vragen opklimmend in moeilijkheidsgraad, die stuk voor stuk een 

vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één 

is er goed. De eerste vragen zijn gemakkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt 

de eindstreep zonder te struikelen? We gaan het zien op donderdag 15 maart. Succes aan 

alle kinderen die zich inschrijven! 

Voor meer informatie en vooraf oefenen kun je terecht op www.w4kangoeroe.nl 

Coördinator De Doornick, 

Ans Weerepas  

 
  

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 5 gaat uit op vrijdag 23 maart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.w4kangoeroe.nl/

