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Nieuwsbrief  IKC De Doornick nummer 8 

juni  

29 Belangrijk: in de bijlage staat de poster met daarop het totaaloverzicht van 

de oudercontactmomenten klaar voor het volgend schooljaar! 

juli  

2 t/m 6 Laatste schoolweek  zie verder voor programma 

2,3 en 5 Continurooster in de laatste schoolweek 

4 Afscheidsavond groep 8 

6 12.00 uur start vakantie 

8 Eric jarig 

  

augustus De eerste bel gaat vanaf de eerste schooldag om 8.25 uur! Dan gaan alle 

kinderen naar binnen, behalve op maandag 20 augustus. 

20 Start van het nieuwe schooljaar om 8.30 uur op het schoolplein voor 

kinderen, leerkrachten en ouders. 

27 t/m 30 Ouders schrijven in voor het welkomgesprek van kind-ouder-leerkracht           

gr 2 t/m 8 

september  

3 t/m 6 Welkomgesprekken gr 2 t/m 8 

  

Nieuwsbrief  verschijnt in schooljaar 2018/2019 op: 

         1 14 sept 

         2 12 okt 

         3 23 nov 

         4 1 febr. 

         5 29 maart 

         6 17 mei 

         7 28 juni 

 

Deze laatste nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Programma laatste schoolweek 

 Informatie bij contactmomenten schooljaar 2018/2019 

 Vakantiebieb-app 

 Schoolbiebnieuws 

 Continurooster schooljaar 2018/2019 

 Vakantierooster 2018/2019 

 Parro gaat volgend schooljaar starten 

 Kinderburgemeester 

 De eerste schooldag op 20 augustus 

 BSO-inkijkje 

 

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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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. 

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 ouders om de hapjes op aan te geven, hangt op de deur van het lokaal. De 

resterende tijd wordt gebruikt om de klas op te ruimen. 

12.00 uur vakantie 
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Informatie oudercontactmomenten schooljaar 2018-2019 zie bijlage voor overzicht 

 

Doel van de driehoekgesprekken:  

We willen het kind in samenspraak met de ouders en de leerkracht de juiste kansen geven. 

Samen kunnen we elkaar aanmoedigen en ondersteunen.  We ontwikkelen een helder beeld van 

wat we voor het kind willen bereiken. We vullen elkaar aan in verantwoordelijkheid op een 

stukje van de levensweg op school. 

 U ontvangt tijdig via uw e-mail het bericht over de inschrijving voor de 

driehoekgesprekken:                                                                                                                 

- -  wanneer u kunt inschrijven,                                                                                                                                                                                                                                  

- -  hoe u kunt inschrijven. 

 Alle gesprekken worden gehouden met kind, ouders en leerkracht(en).                                                                                                                                                         

Mocht u een gesprek als ouder alleen met de leerkracht nodig vinden, maak dan 

hiervoor een extra afspraak. Dit gesprek komt dus niet in plaats van de gepland 

staande driehoekgesprekken. 

De informatiebrochure uit de verschillende groepen: 

Op de eerste schooldag ontvangt u de informatiebrochure uit de groep(en), waarin uw 

kind(eren) zitten. Hierin vindt u belangrijke algemene informatie en informatie die specifiek 

bij het leerjaar hoort. 

De rondleiding door uw kind: 

Ons doel hierbij is dat uw kind zijn/haar betrokkenheid bij zijn leerproces aan u overbrengt. 

Dit maakt hem/haar meer eigenaar van het eigen leerproces. De leerkrachten bereiden de 

voorbereiding hiertoe voor met de kinderen. Als ouders wordt u op een bijzondere manier 

geïnformeerd. Door de juiste vragen te stellen aan uw kind, wordt u als ouder bij de hand 

genomen door het leerstofaanbod, de materialen en de regels en afspraken. 

Presentaties van kinderen bij het thematisch werken:  

Zowel onderbouw als bovenbouw leren verschillende vormen van presenteren tijdens het 

thematisch werken. Deze vormen laten de kinderen aan elkaar, aan ouders en andere 

belangstellenden zien, passend bij de verwerkte thema’s. Niet onder schooltijd, maar in de 

namiddag tussen 17.00 en 18.00 uur op donderdag 11 april. 

 

Vakantiebieb-app! 

 

Tip: Gratis e-boeken lezen via de Vakantiebieb-app! 

Wil je in de vakantie gratis digitaal verder lezen? Vanaf 1 juli aanstaande is de Vakantiebieb-

app weer te downloaden op je mobiele telefoon of tablet via 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html! Met dit jaar onder meer: 

 Lotte en Roos - de slag om de Bullebak van Marieke Smitshuis 

 Alaska van Anna Woltz 

 Spinder van Simon van der Geest  

 We gingen achter de hamsters aan van Bibi Dumon Tak. 

Een kleine greep uit het aanbod. Zeker is wetenschappelijk bewezen dat je door voor te lezen 

en door te lezen tijdens de vakantie ervoor zorgt dat het leesniveau op peil gehouden wordt. 

Veel leesplezier! 

 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
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Schoolbiebnieuws 

 

Op 28 juni zijn de vrijwilligers o.l.v. een bibliotheekmedewerkster van de Openbare 

Bibliotheek Gelderland Zuid in de weer geweest om alle tot onze schoolbieb horende boeken 

te scannen. En tevens te bekijken welke boeken verouderd zijn of stuk. Hiervoor ontvangen 

we nieuwe boeken. Tenslotte worden de groepslijsten uitgedraaid. Hierop is te zien welke 

boeken nog niet ingeleverd zijn. Mogelijk dat uw kind de opdracht krijgt ook thuis nog even te 

zoeken naar de nog niet ingeleverde boeken. We willen alle boeken maandag graag op school 

terugzien in onze schoolbieb. 

Tussen de middag genoten we van een lekkere lunch, samen met de vrijwilligers en 

schoolbiebexperts.  Van Janneke, Jara en Jolie uit groep 8 namen we al een beetje afscheid. 

Aan het eind van de middag was de Schoolbieb weer helemaal up-to-date voor het nieuwe 

schooljaar! 

Dank je wel allemaal! Succes in het volgende schooljaar. 

 

Continurooster 2018/2019  uitgebreide informatie ontvangt u binnenkort per email. 

 

Op verzoek van meerdere ouders en geluiden uit de ouderraad, de steeds grotere groep 

kinderen bij de tussen schoolse opvang en het speerpunt uit het dorpsontwikkelplan, voeren 

we vanaf het nieuwe schooljaar het continurooster in. 

Natuurlijk bent u benieuwd hoe de dagen er dan op school uitzien. 

Hierover ontvangt u binnenkort per email de uitgebreide informatie toegestuurd.  

 

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 

Lingestudiedag            3 okt. 

 

Parro 

 

Wij willen u graag een inkijkje geven in wat er gebeurt op school, maar hoe kunnen we dat nu 

het beste doen? Een grote vraag die ons dit jaar heeft beziggehouden. 

 

 Bij Facebook staat alles openbaar en de website is niet gebruiksvriendelijk. Hierdoor hebben 

we afgelopen jaar misschien te weinig laten zien van waar wij mee bezig zijn 

.  

Volgend jaar doen we dit anders. We willen jullie op de hoogte houden van wat er gebeurt op 

school: leuke momenten delen in een afgeschermde omgeving die gebruiksvriendelijk is. Wij 

denken dat wij de oplossing hebben gevonden door te experimenteren met Parro. 

 

Parro is een digitaal communicatiekanaal. Parro is gelinkt aan Parnassys: het 

leerlingvolgsysteem waar wij mee werken. Via een app op je telefoon of via je computer kun je 
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van alles op de hoogte blijven. Leerkrachten kunnen foto’s plaatsen van waardevolle momenten 

in de groep, maar daarnaast kan er via dit kanaal ook om hulpouders gevraagd worden voor 

bijvoorbeeld de sportdag. Bovendien is het grootste pluspunt dat dit allemaal afgeschermd is 

en niet direct zichtbaar is voor de buitenwereld.  Voor meer informatie hierover kunt u altijd 

kijken op: https://parro.education/ of kijk het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/embed/vNnGQSvkYJ8.  

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we iedereen opnieuw om toestemming vragen 

voor het gebruik van beeldmateriaal, ook voor Parro. Wij hopen natuurlijk dat iedereen 

enthousiast is, zodat we veel waardevolle momenten van uw kind samen kunnen delen. Dit 

betekent natuurlijk niet dat alles direct vlekkeloos zal verlopen. In het begin zullen we samen 

moeten wennen. Tips horen we volgend jaar dan ook graag.                                                                                                                          

Wij zijn enthousiast, u ook?  

  

Kinderburgemeester 

 

We danken kinderburgemeester Guus Kramer van harte voor zijn inzet in het afgelopen 

jaar. Hij draagt voor het komende jaar zijn stokje over aan de nieuwe 

kinderburgemeester Cas Vermaas. 

Veel succes gewenst, Cas! 

Op donderdag 28 juni, voorafgaand aan de raadsvergadering, werd de nieuwe 

kinderburgemeester geïnstalleerd. Cas Vermaas uit Gendt neemt de voorzittershamer over 

van zijn voorganger  

Guus Kramer uit Doornenburg.  

De kinderburgemeester is tijdens zijn ambtsperiode aanspreekpunt voor Lingewaardse 

kinderen met vragen, problemen of goede ideeën en vertegenwoordigt de gemeente bij een 

aantal officiële gelegenheden. 

 

 
 

De eerste schooldag op 20 augustus 

 

De eerste bel gaat vanaf dan om 8.25 uur! 

 

Op deze eerste schooldag heten we kinderen, ouders en team van harte welkom bij de opening 

van het nieuwe schooljaar op 20 augustus om 8.30 uur op ons schoolplein. Na een 

welkomstwoordje van Harrie en een kennismakingsrondje van de leerkrachten, gaan de 

kinderen met de leerkrachten naar hun groep. Ook de ouders worden in de gelegenheid 

gesteld om even een kijkje te nemen. 

 

 

 

 

https://parro.education/
https://www.youtube.com/embed/vNnGQSvkYJ8
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BSO: Een gezellige meisjes-drukte bij de BSO!  

          (de jongens waren te zien in nieuwsbrief 7) 

 

 
 

 
Door de meisjes worden spannende toneelstukken bedacht en opgevoerd, met natuurlijk een 

voltallig publiek erbij dat met bewondering het spel volgt! 

 

 
 

Roos was te zien op YouTube, spelend op de klarinet bij de onthulling van het Goudsbloem-pad!  
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En dat wordt enthousiast bekeken door een paar BSO-meisjes en PM-er. Het klinkt práchtig, 

Roos! 

 

 
Er wordt geoefend met touwtjes en veel van elkaar geleerd en ziedaar het resultaat: De 

Eiffeltoren! 
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Bij warm weer hoort ook een waterspel: 2 teams moeten in 2 minuten zoveel mogelijk water 

van A naar B verplaatsen! Met de maatbeker wordt precies gemeten welk team wint. Oei, dat 

scheelt niks! 

 

 
Lekker uitproberen bij de BSO: Plastic zakje, afwasmiddel, verf en water… en kneden! Dat 

voelt gek… 

 
Zie hier: Mirthe’s zelfgemaakte dolk van karton/duck 
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 Milou maakt een heel mooi schilderij!  

 
Janneke schrijft uitnodigingen aan haar familie voor de grote musical van groep 8 die op 

woensdag 4 juli plaatsvindt. Komen hoor!  

Ze gaat naar de middelbare school en wij gaan haar allemaal heel erg missen!!!!! Heel veel 

plezier gewenst op jouw nieuwe school, Janneke!  

 

 

 
De pedagogisch medewerkers Sanne, Anita en Mil wensen alle ouders en alle kinderen 

een hele fijne zomervakantie en tot in het nieuwe jaar! 

 

 

                         

           Namens alle medewerkers van IKC De Doornick 
  


