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Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 7 

juni  

1 Studiedag onderbouw. Gr 2,3,4 zijn vrij 

Vanaf 4 

juni 

Renovatie van de gymzaal. Zie verder de informatie 

9 Juf Maria jarig 

12 Dode Hoek project groep 7/8 

13 Excursie Konijnenpad voor groep 1/2 

18 Excursie Dijkmagazijn groep 3 

18 t/m 21 Inschrijven voor leerling-ouder-leerkracht eindgesprekken (facultatief) 

22 Rapport 2 gaat mee naar huis 

25 t/m 28 Leerling-ouder-leerkracht eindgesprekken (facultatief) 

29 De laatste Nieuwsbrief 8 gaat uit 

  

juli  

2 t/m 6 Laatste schoolweek  zie verder voor programma 

2, 3 en 5 Continurooster 

6 12.00 uur start vakantie 

8 Eric jarig 

  

augustus  

20 Eerste schooldag 

  

 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

  Certificaat van verdienste Bag2School 

  Vakantierooster 2018/2019 

  Chromebook 

  Uitslag vragenlijst aan ouders 

  Renovatie gymzaal 

  Buurtgezinnen  

  Wat betekent ‘facultatief’ bij het laatste leerling-ouder-leerkracht gesprek? 

  Programma laatste schoolweek 

  BSO-inkijkje 

  Groepenindeling schooljaar 2018/2019 

  Topondernemers 

  Dode Hoek project 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

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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Certificaat van verdienste Bag2School 

 

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

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

IKC De Doornick 

In samenwerking met Bag2School hebben jullie: 

Ingezameld:                    1.012 kilo 

Ter waarde van:             € 303,60 

www.bag2school.nl 

  

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

activiteiten voor alle kinderen! 

  

Groetjes Anique 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Kermisdagen                17 en 18 september 

Herfstvakantie            15 oktober t/m 21 oktober 2018 

Kerstvakantie     24 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Carnavalsvakantie     4 maart t/m 10 maart 2019 

Paas-/meivakantie    22 april t/m 5 mei 2019 

Hemelvaartvakantie    30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag    10 juni 2019 

Zomervakantie             8 juli t/m 18 augustus 2019 

 

Chromebook 

 

Vlak voor de meivakantie zijn de chromebooks in de school gearriveerd. Een mooie kar met 36 

stuks, daarnaast heeft iedere klas standaard één chromebook voor de juf of meester. In 

verschillende groepen wordt al druk geëxperimenteerd. Zo oefent groep 3 met veilig leren 

lezen en groep 4 maakt oefeningen van rekenen op de Chromebook. Groep 5 is ook aan het 

rekenen, groep 6/7 heeft geprobeerd een ‘escape room’ te maken en groep 7/8 is druk bezig 

met topondernemers.  

Tot de zomervakantie zullen wij samen bekijken hoe we de chromebooks het meest effectief 

kunnen inzetten. Om hierachter te komen proberen we een hoop. Sommige dingen werken wel, 

sommige dingen niet. Samen met de kinderen proberen we te kijken hoe we ze het beste 

kunnen gebruiken als middel om te leren. Een hele leuke en leerzame zoektocht.  

 

De kinderen hebben allemaal eigen oortjes gekregen. De bedoeling is dat die volgend 

schooljaar nog het hele jaar meegaan. Mochten ze toch voor het einde van volgend schooljaar 

kapot gaan, dan moeten de kinderen zelf voor nieuwe zorgen. De kinderen kunnen op school 

voor €2,- nieuwe oortjes aanschaffen.  

 

 

http://www.bag2school.nl/
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Check uitslag vragenlijst oudercontactmomenten in april 

Dank voor uw bereidwilligheid en applaus voor uw betrokkenheid bij het leerproces van uw 

kind! Van de 110 aangeschreven gezinnen hebben 72 gezinnen gereageerd. We nemen de 

reacties mee in ons overleg en denken weer een goede cirkel van contactmomenten te kunnen 

samenstellen voor het schooljaar 2018/2019. U vindt de cirkel als bijlage bij de laatste 

nieuwsbrief van 29 juni inclusief de bijbehorende informatie. 

 

1. Aan het begin van het schooljaar vind ik een welkomgesprek 

           Nodig                                                                                     niet nodig 

 

totaal                55                  8                   5                 4 

 

2. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders een informatiebrochure op papier 

over wat belangrijk is om te weten over de groep. (Is dit schooljaar in groep 3 

meegegeven) 

 

    Wenselijk                                                                                  niet wenselijk 

totaal                63                   5                   3 

 

3. Ik vind de rondleiding in de groep door leerlingen gegeven aan hun ouders 

                   Wenselijk                                                                            niet wenselijk 

totaal               30                 28                   8                6 

 

4. Tijdens het ‘Kom in de Groep’ moment een lesje volgen, is voor mij 

  

         Wenselijk                                                                          niet wenselijk 

totaal              29                 23                 12                 8 

 

5. Het aantal driehoekgesprekken staat op 4 dit schooljaar. Dat aantal is voor mij 

        Nodig                                                                                      niet nodig             

totaal               46                12                 7                 7 

 

6. Het eindgesprek na rapport 2 is facultatief. Dat is voor mij 

          Wenselijk                                                                         niet wenselijk 

totaal                 52                  12                   3                2 

 

 

Renovatie gymzaal 

 

Vanaf 4 juni start de renovatie van de gymzaal. Het beheer van de gymzaal ligt daarna 

niet meer in handen van IKC De Doornick. 
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Tijdens de renovatie zetten we een alternatief spel-lesprogramma in op de gebruikelijke 

gymtijden. Grasveld en schoolplein bieden daartoe genoeg mogelijkheden. We maken 

gebruik van de buitenmap met spellen. Ook wordt verschillend buiten-speelmateriaal 

ingezet. Op de gymdagen zorgen de kinderen ervoor sportieve kleding te dragen en 

sportschoenen mee te brengen. 

 

Buurtgezinnen.nl                       Ondersteuning geven en krijgen in eigen buurt 

  Zie folder in bijlage 

 

Wat betekent ‘facultatief’ bij het laatste leerling-ouder-leerkracht gesprek?  

 

 

In juni maken we de balans op van het laatste half jaar, vergezeld door het tweede 

schriftelijke rapport. Op 22 juni krijgen de kinderen hun rapport. Terugkijkend en al een 

beetje vooruitkijkend naar het volgende schooljaar ronden we dit jaar samen af.  

 Waar ben je trots op? 

 Wat wil je verbeteren? 

 Wat denk je hiervoor nodig te hebben? 

Een paar mooie vragen om zo af en toe te overdenken tijdens de vakantie. 

 

In principe geeft dit schriftelijke rapport een duidelijk beeld. Mocht u hierover vragen 

hebben, dan bieden we de mogelijkheid tot een leerling-ouder-leerkrachtgesprek. Is het 

rapport duidelijk, dan kan het mogelijk voor u niet van meerwaarde zijn het te bespreken. 

Het kan ook voorkomen dat u pasgeleden nog een gesprek hebt gehad. Dit laatste 

driehoekgesprek mag u dan zien als een facultatief gesprek, waarvoor u zich op deze 

laatste keer niet inschrijft.  

Hebt u zich niet ingeschreven en mocht de leerkracht een aanleiding zien met u en uw kind 

van gedachten te wisselen, dan hoort u dit tijdig, zodat u zich alsnog kunt inschrijven 

hiervoor.  

 

 

Programma laatste schoolweek 

 

De hele week is er een continurooster van 8.30 – 14.00 uur, behalve woensdag en 

vrijdag. 

Maandag 2 juli: Circusdag Eten, drinken en lunch meenemen. 

Op deze dag geven de artiesten van Circus op School een openingsvoorstelling. Daarna 

studeert iedere klas zelf een circusact in, begeleid door de trainers van Circus op School. ’s 

Middags is de uitvoering op het schoolplein, bij slecht weer in het Schuttersgebouw.  

 

Dinsdag 3 juli: Meester-en juffendag. 
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Iedere leerkracht vult deze dag zelf in. Er is een traktatie en de rest wordt via de 

leerkracht gecommuniceerd.  

 

Woensdag 4 juli: Wisseldag en musical. Eigen tussendoortje meenemen. 

De kinderen starten in de eigen klas en van 9.00-10.00 uur schuiven zij door naar de 

leerkracht(en) van volgend schooljaar om met hen kennis te maken. Groep 8 heeft generale 

repetitie. 

 

Om 10.30 uur gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 naar het schuttersgebouw om naar de 

musical van groep 8 te kijken. 

’s Avonds wordt de musical opgevoerd voor de ouders en belangstellenden. 

 

Donderdag 5 juli: Campingdag. Géén eten, drinken en lunch mee. 

8.30 uur Groep 1 t/m 3 gaat met de huifkar naar Camping De Waay.  

Groep 4 t/m 8 gaat op de fiets naar de camping met de bovenbouwleerkrachten en 

hulpouders. 

Graag meenemen: tas met je naam, zwemkleding en een handdoek.  

Wilt u uw kind thuis alvast insmeren met zonnebrandcrème en het ook meegeven naar de 

camping? 

Groep 1 t/m 3 wordt om 14.00 uur door de ouders opgehaald op de parkeerplaats bij de 

camping. 

Groep 4 t/m 7 fietst voor de veiligheid via de Koffiemolen naar school.  

Groep 8 fietst vanaf de camping zelf naar huis. 

 

Vrijdag 6 juli: High Tea en klas opruimen 

 

Groep 1 en 8 zijn de hele dag vrij. 

Kinderen nemen zelf wat lekkers mee en houden de High Tea in de vorm van een picknick.  

Lijst voor de hapjes hangt op de deur van het lokaal. De resterende tijd wordt gebruikt om 

de klas op te ruimen. 

12.00 uur vakantie! 

 

BSO nieuws 

 

Een gezellige jongens-drukte bij de BSO! 

 

 
 

Met jongens onder elkaar wordt er heel wat afgelachen, onderling geconcurreerd, veel lol 

getrapt…. 
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… en ook samen overlegd en gevoetbald! 
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Joep is voor het eerst met het lijmpistool in de weer: … met een práchtig resultaat… 

WAUW!!!!!!! 

                                                                      

                                       
 

Quinn maakt voor zichzelf (en misschien ook wel voor Moppie) een geweldig mooie 

indianentooi! 

 

 
 

Bij de volgende nieuwsbrief worden de meisjes van de BSO in het zonnetje gezet, met nu 

alvast twee mooie creaties gemaakt door Iva, onze creatieve duizendpoot! 
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Groepenindeling 2018-2019 

 

We begrijpen dat u benieuwd bent naar de groepenindeling van schooljaar 2018-2019. Het 

huidige team werkt ook volgend schooljaar op De Doornick. Daar zijn we heel blij mee. De 

indeling volgend jaar ziet er als volgt uit: 

Groep 1/2/3 met 2 leerkrachten en een onderwijsassistent. Over hoe er gewerkt gaat 

worden, zijn de collega’s in overleg. Hierover zullen we u nog informeren. 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6/7 

Groep 7/8 

Rond half juni denken we het totale plaatje met de leerkrachtenbezetting rond te hebben. 

U ontvangt dan hierover de complete informatie. 

We kunnen u al wel meedelen dat er een extra onderwijsassistent zal worden ingezet. Dit ook 

in het kader van de werkdrukverlichting. Deze ondersteuning komt onze kinderen ook ten 

goede. 

 

Topondernemers 

Wat een mooie bijzondere afsluiting van het thema "Oorlog en vrede" hadden we. Uw 

belangstelling voor de onderzoeken van de kinderen was groot. En de kinderen presenteerden 

hun onderzoeken nu voor een heel ander soort publiek. De tips en tops van de ouders en 

broers, zussen waren ook mooi en leerzaam om te ontvangen.  

Het laatste thema van dit jaar is "De boerderij".                                                                       

Het meest geliefd is de opdracht over de kinderboerderij. Maar ook klonen en de bioindustrie 

krijgen de aandacht. 

We maken nu bij Top Ondernemers ook goed gebruik van de chromebooks.                                                                                                                      

We bekijken passende filmpjes en leren informatie digitaal te verwerken.  

‘Dode Hoek project’ 

Alle kinderen van groep 7 en 8 nemen op dinsdag 12 juni deel aan het zogenaamde "Dode Hoek 

project". 

Dit is een verkeersproject waarbij de kinderen eerst een verkeersfilm te zien krijgen. 

Hierover zal nabesproken worden onder begeleiding van 2 gastdocenten. Vervolgens gaan de 

kinderen in kleine groepjes naar buiten. Hier staat een vrachtwagen. Het is de bedoeling dat 

de kinderen de risico’s leren in te zien rondom een groot voertuig en hun gedrag hierop leren 

aan te passen. 

We hopen de kinderen zo beter voor te bereiden op hun fietstochten naar de middelbare 

school.  
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