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Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 5, 

agenda 

maart  

23 Kledingactie Bag To School 

27 Sponsorloop 

29 Ineke, onze IB-er, is jarig 

  

april  

2 Tweede paasdag vrij 

5 Verkeersexamen theorie groep 7 

6 Fietscontrole groep 7 voorafgaand aan praktisch verkeersexamen 

10 Verkeersexamen praktijk groep 7 

11 Afscheid juf Annemiek 

12 Schoolfotograaf zie verder info 

16  Ans jarig 

17 t/m 19 Cito eindtoets groep 8 

17 Annemieke jarig 

19  Kledinginzamelingsactie Bag2school 

19 Juf Margreet jarig 

20 Nieuwsbrief 6 gaat uit 

24 Presentaties van thematisch werken voor ouders, kinderen, opa’s oma’s 

25 Sportdag 

27 Koningsdag vrij 

30 t/m 11 

mei 

Meivakantie  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 
▲ Slapen; informatie vanuit GGD 
▲ Meedoen aan looponderzoek van het Radboudumc? 
▲ Sponsorloop 
▲ Bo las voor! 
▲ Uitnodiging aan ouders IKC De Doornick, Gijsje en BSO, TSO, kinderen, opa’s en 
     oma’s voor het bijwonen van presentaties door kinderen. 
▲ Schoolbiebouder zijn is ……………  
▲ Verkeersexamen in groep 7 
▲ De Luizenmoeder 
▲ Vervolg Kangoeroewedstrijd 

▲ Letterfeest in groep 3 
▲ Schoolfotograaf 

▲Renovatie toiletten 

▲ BSO 
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Slapen                                                          
 
Wist u dat: 
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen zijn? 
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? 
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst? 
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen? 
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap? 
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?  
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt 
het zonder doktersadvies te gebruiken? 
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker worden, zin 
heeft in ontbijt?  
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het slapen te hebben? 
 
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of maak een 
afspraak op het spreekuur. 
 

Meedoen aan looponderzoek van het Radboudumc? 

 

 
 
Valt of struikelt uw kind vaak? Heeft uw kind vaak een kapotte broek of kapotte knieën? Of kan uw kind 
motorisch gezien minder goed meekomen met leeftijdsgenootjes? Mogelijk kunnen wij uw kind dan 
helpen.  
 
In het Radboudumc in Nijmegen en Atlent Kinderexpertisecentrum van Tolbrug in ’s-Hertogenbosch doen 
we onderzoek naar de loopvaardigheid van kinderen met motorische problemen. Als uw kind hieraan 
meedoet, doen we onder andere spelletjes op een loopband en een stapladdertest. Daarna bekijken we of 
de loopvaardigheid van uw kind afwijkt van die van normaal ontwikkelende kinderen. Zo ja, dan mag uw 
kind meedoen aan een training, waarmee we verwachten de loopvaardigheid te verbeteren. De metingen 
en eventuele trainingen zullen plaats vinden op de voor u dichtstbijzijnde locatie.  

http://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/unknown/c945f7354c0a347ec2262ecbbbd74544/pu/Slapen___Lekker_slapen_BO.pdf
http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/wat_doet_de_jgz_4-18_jaar_
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Meer informatie over het onderzoek vindt u op onze website. We zoeken voor dit onderzoek kinderen van 
6 tot en met 12 jaar met motorische problemen die veel impact hebben op het dagelijks leven van het kind. 
Heeft u interesse om deel te nemen aan het onderzoek of een vraag? Neemt u dan contact op 
met: rosanne.kuijpers@radboudumc.nl.   
 
Rosanne Kuijpers MSc 
Onderzoeker Radboudumc 
 

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 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. 
 

Bo las voor in Bibliotheek Mariënburg in Nijmegen en werd tweede!                Proficiat Bo! 

  

                                            
 
 
 
 
 

https://www.radboudumc.nl/trials/loopvaardigheid-en-motorische-problemen
mailto:rosanne.kuijpers@radboudumc.nl
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Afscheid Juffrouw Annemiek 

 
11 april is de laatste schooldag van juffrouw Annemiek. 
Daarna gaat ze genieten van haar pensioen! 
Deze dag nemen wij op een feestelijke manier afscheid van haar. 
Ouders zijn vanaf 14.30-16.00 uur welkom om juffrouw Annemiek een hand te geven! 
 

Uitnodiging presentaties van kinderen in groep 1 t/m 8 

 
Op dinsdag 24 april willen de kinderen hun presentaties laten zien vanuit het thematisch werken. Zowel 
kinderen uit de onderbouw als de bovenbouw staan voor u klaar van 17.00 tot 18.00 uur. Natuurlijk zijn 
ook opa’s en oma’s welkom. 
We maken een programma over wat er gepresenteerd wordt, en waar dit plaatsvindt. U bent door de 
hele school heen welkom. Het programma krijgt u in april toegestuurd, zodat u thuis al kunt uitzoeken 
wat u wil zien. 
Van harte welkom allemaal namens alle kinderen en leerkrachten! 

 

Schoolbiebouder zijn is …………….  

                                                        

Top, zeker nu de biebexperts zich ook inzetten in de schoolbieb. Er zijn nu twee middagen in de week, voor 
elke groep die boeken komt lenen, 3 professionals aanwezig, bestaande uit 1 ouder en 2 biebexperts. We 
zoeken voor de maandagmiddag nog ouderaanvullingen. Dit om ervoor te zorgen dat de ouders op de 
maandag wisselend kunnen worden ingezet. Kom eens kijken, om een indruk te krijgen hoe het werken 
gaat in de schoolbieb. 

Aanmelden kan bij i.vanoostwaard@delinge.nl Ze is op school werkzaam op ma/do/vrijdagmorgen en 
dinsdag de hele dag. 

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden volgt hier een interview met 3 biebexperts:  

Interview over de ervaringen van enkele biebexperts in onze Schoolbieb. Het interview is afgenomen bij 
Roos uit groep 6, Mirthe uit groep 7 en Janneke uit groep 8 
Jullie zijn biebexperts van De Doornick. Wat zijn dan je taken?  
We helpen kinderen bij het boeken zoeken en vragen dan ` Welk thema vind je leuk´. We leren ook aan de 
kinderen hoe ze kunnen uitvinden of een boek te moeilijk is. 
Dat gaat met de vijfvingertest zo: 

mailto:i.vanoostwaard@delinge.nl
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LEES EEN BLZ UIT HET BOEK 
TEL ALLE MOEILIJKE WOORDEN OP JE VINGERS 
MINDER DAN 5 VINGERS Lezen maar! 
MEER DAN 5 VINGERS 
KIES EEN ANDER BOEK EN DOE DE TEST NOG EENS 
Ook zetten we boeken die terugkomen in de kast op alfabetische volgorde op de achternaam van de 
schrijver. Zo kan iedereen ze makkelijk vinden.  
Bij het uitlenen scannen we de boeken op de naam van het kind. Een boek verlengen kunnen we ook. Soms 
zijn er ook boeken gereserveerd door kinderen. Die kunnen we ook uitlenen. Uitlenen scannen en 
verlengen 
Dingen uitvogelen is ook leuk bv; iemand had een boek thuis gelezen en vergeten terug te brengen. Dan 
kan het zo zijn dat er geen nieuw boek uitgeleend kan worden. 
En hoeveel tijd ben je in de bieb? 
1 uur om de 2 weken. We zijn met een grote groep, er is een rooster. 
Waarop let je als je boeken in de kast moet zetten? 
Dat je informatieve boeken bij het goede genre zet. En AJ -boeken zijn voor de onderbouw, J-boeken zijn 
voor de bovenbouw. 
Leesboeken staan ook op niveau A-boeken, B-boeken en C-boeken. Er is ook een makkelijk leesplein.  
Heb je al eens een boek geadviseerd aan iemand? Welk boek was dat?  
Roos: Iemand zag me het boek lezen, ik heb ook een stukje uit het boek voorgelezen. “Het water kwam 
door de brievenbus” is de titel. 
Mirthe: aan vriendinnetje heb ik verteld over “dikke Lena Lijstje”. 
Janneke: Ik was aan het lezen in Tom Groot en iemand zag dat. Toen ik het uit had, heeft ze het even 
geleend in de klas en daarna ook gaan lenen. 
Hoe voelt het om in de bieb aan het werk te zijn? 
Dat verschilt per klas. De jongeren zijn snel weg. 
De oudere kinderen blijven langer en willen een bepaald boek lezen. Daarop wachten ze dan. 
Het voelt als een klein minibaantje 
Wat is voor jou een favoriet boek om te lezen? 
Roos: Floortje en de olijke tweeling 
Mirthe: de dikke Lena lijstje 
Janneke: dierenboeken, fantasieverhalen 
 
Heb je ook al een thematafel gemaakt? 
Ja! Leuk om te maken.  
Roos: over het thema avontuur. 
Mirthe: over Anne Frank 
Janneke: over dieren 
We willen graag weer eens een thematafel maken. 
Dank je wel Roos, Mirthe en Janneke voor dit heldere interview! 
 

Verkeersexamen in groep 7  

 

VVN theoretisch Verkeersexamen   

Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt plaats op donderdag 5 april 2018. De leerlingen krijgen 25 
vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. 

Leerdoelen Verkeersexamen 

Het examen is samengesteld op basis van de doorlopende leerlijn die door Veilig Verkeer Nederland 
ontwikkeld is. Daardoor sluit het examen volledig aan op de leerdoelen voor leerlingen in groep 7 en 8. 
Naast kennis, komen ook veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding aan de orde. En uiteraard gaan 
de examenvragen over realistische herkenbare verkeerssituaties. 
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Om het VVN theoretisch Verkeersexamen goed te kunnen maken, moeten de leerlingen een aantal 
verkeersbegrippen en verkeersafspraken goed onder de knie hebben. Alle afspraken zijn door ons 
geformuleerd in termen van gedrag voor het kind in de rol van voetganger en fietser. Ook is er een 
overzicht van de verkeersborden waarvan de kinderen moeten weten wat ze moeten doen als ze die 
tegenkomen onderweg. 
Oefenen voor het Verkeersexamen 

De leerlingen kunnen nu al beginnen met oefenen voor het verkeersexamen. Dat doen we op school en kan 
natuurlijk ook thuis gebeuren. 

Download de Verkeersexamenapp. De app helpt bij het leren van de verkeersregels en het oefenen van de 
verkeersexamen- route. De app is gratis beschikbaar in de app-stores. 

Herexamen 

Kinderen die het examen niet gehaald hebben, kunnen op korte termijn een digitaal herexamen maken. De 
leerkracht of de organisator bepaalt wanneer het herexamen plaatsvindt. 

En dan het diploma! 

Voor iedere leerling die slaagt, is er een verkeersdiploma. Hierop staat het resultaat van het VVN 
theoretisch en praktisch Verkeersexamen vermeld. 

VVN praktisch Verkeersexamen  

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen 
in het echte verkeer. 

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op met een aantal vaste routes (naar school, naar 
vriendjes). Ze zijn nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving de theorie 
toe te passen. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving 
van de kinderen. 

Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen 
zij aan het examen deelnemen.  

Langs de route staan vrijwilligers die -aan de hand van een controlelijst- beoordelen of de leerlingen goed 
handelen. 

Voorafgaand aan het praktisch examen worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Hieronder staan 
alle punten waaraan een veilige fiets voldoet. 

Aan deze punten moet een fiets ten minste voldoen 

1. Het stuur zit goed vast. 
2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. 
5. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 
6. De voorband is heel en heeft voldoende profiel. 
7. De achterband is heel en heeft voldoende profiel. 
8. De spaken in beide wielen zitten goed vast. 
9. De trappers zijn voldoende stroef. 
10. Het zadel zit goed vast. 
11. Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op het zadel zit. 
12. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 

https://vvn.nl/sites/default/files/Verkeersbegrippen%20examen%202017.pdf
https://vvn.nl/sites/default/files/Verkeersafspraken%20examen%202017.pdf
https://vvn.nl/sites/default/files/Verkeersborden.pdf
https://examen.vvn.nl/vvn-verkeersexamen-app
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13. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 
14. Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen of de banden hebben cirkelvormige 

reflectie. 
15. Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 
16. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 
17. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 
18. Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer. 
19. Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp. 

Geschikt voor overdag 

Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om overdag mee de weg 
op te kunnen. Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor het VVN praktisch Verkeersexamen.  

Goedgekeurd 

Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 20, dan is de fiets ook in het donker en overdag bij slecht zicht 
geschikt om op de weg te rijden.  Voldoet de fiets aan alle punten van de fietscontrolekaart, dan krijgt de 
fiets de ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer Nederland. 

We wensen alle kinderen uit groep 7 veel succes en veiligheid in het verkeer toe! 

 

De luizenmoeder 

“Ik ben Ank, en wie ben jij?” Als je meteen weet waar wij het over hebben, dan zijn we op zoek naar jou! 
Want, de Doornick luisvrij houden, dat willen we natuurlijk allemaal.  

5x per jaar controleren de luizenmoeders alle kinderen op luizen en neten. Dit neemt ongeveer een uurtje 
in beslag. Wil jij ook carrière maken als luizenmoeder?  Meld je dan even aan bij Ans 06 51473041 of Saskia 
06 48653121.  

Je mag natuurlijk ook gewoon aansluiten op dinsdag 15 mei om half 9. En dan zeggen we “ Halló allemaal, 
wat fijn dat je er bent” 

 

 
 
 
 
 

Vervolg Kangoeroewedstrijd 

 
Op 15 maart deden 20 kinderen mee aan de wereldwijde reken-en wiskunde Kangoeroewedstrijd. De 
opgaven beginnen makkelijk en worden steeds pittiger. De opgaven zijn door de kinderen meegenomen 
naar huis. Een vraag goed levert 5 punten op. Een vraag fout levert 0 punten op. Een vraag die met ‘weet 
niet’ is beantwoord levert 1 punt op. 
Alle deelnameformulieren zijn ingezonden. 
Hieronder ziet u het vervolg: 
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Rond 25 maart komen de antwoorden op de website www.w4kangoeroe.nl dan kunnen de kinderen hun 
werk controleren. 
Rond 16 april komen de uitwerkingen op de website. 
Vanaf 17 mei kunnen we de prijzen op school verwachten. 
 

Letterfeest in groep 3 

 

 

http://www.w4kangoeroe.nl/
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Schoolfotograaf  

 
Op donderdag 12 april komt de schoolfotograaf een klassenfoto en individuele foto’s maken. 
Jonge broertjes en zusjes mogen ook op de foto. Zij zijn welkom van 11.30-12.00 uur. 
 

Renovatie toiletten 

 
In april zal een start met de renovatie van de toiletten gemaakt worden.                                                            
De ruimtes krijgen nieuwe tegels, vloeren en sanitair. 
 

BSO 

 

Binnenkijken bij de BSO 
 
Eigen initiatieven van de kinderen: 
Mirthe heeft 2 insectenhotels gemaakt en deze buiten in de boom geplaatst. Met de kou van 
afgelopen periode was dit voor de insecten een welkome afwisseling.  
 
Famke heeft (samen met Saar) een presentatie gehouden over haar pop. Ze had hier ’s morgens in 
haar groep over verteld. 
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Zelf slijm maken: 
In de Voorjaarsvakantie hebben de kinderen ge-experimenteerd met het maken van slijm. De 
resultaten bleken na enig oefenen succesvol! Vooral het slijm van Moos bleek precies goed! 
 

   
 
Struinen in de polder, hoe leuk is dát! 
Met dank aan Carolina, één van de moeders, konden we er met zijn allen heerlijk op uit trekken in 
de Voorjaarsvakantie. Op zoek naar schelpen bij de Waal en in de bossen op zoek naar insecten. 
 

   
 
Ook binnenkijken bij de BSO? 
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Wilt u ook een kijkje komen nemen bij de BSO? Loop gerust eens binnen met uw kind(eren) en 
proef de sfeer van een echte BSO-familie, u zult er zich thuis voelen. 
 

Volgende nieuwsbrief 

 
De volgende nieuwsbrief, nummer 6 gaat uit op vrijdag 20 april  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


