
 
Nieuwsbrief  De Doornick nummer 1,schooljaar 2018-2019 

agenda 

september  

14 Vandaag Kermisochtend op school 

14 Nieuwsbrief 1 

17 en 18 Kermis: kinderen vrij 

  

oktober  

3 De Linge studiedag kinderen vrij 

4 Start Kinderboekenweek: brief volgt 

8 Kledinginzameling Bag2school 

10 Inschrijven Sjors Sportief 

10 Activiteit Kinderboekenweek: brief volgt 

12 Nieuwsbrief 2 

15 t/m 19 Herfstvakantie 

  

 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
 Informatiebrochure vanuit de groepen 

 Kermisochtend op school 

 Topondernemers nieuwe stijl 

 Schoolbieb 

 Studiedag 18 sept: onderwerpen 

 Linge-uitje voor de kinderen 

 Back2school 

 Vanuit OR 

 Meester Roy stelt zich voor 

 Kinderboekenweek 2018 over ‘Vriendschap’. ‘Kom erbij!’ 

 Alle leeftijden bij elkaar in de BSO 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

                     OPENING NIEUWE SCHOOLPLEIN 



                                                                                                     

 

                                     
 

Informatiebrochure voor ouders vanuit de groepen 

 

We hebben besloten vanuit alle groepen een informatieboekje voor ouders/verzorgers 

te maken. Dit boekje hebt u in de eerste schoolweek ontvangen. Hierin staan algemene 

afspraken en informatie die specifiek voor de groep zijn waarin uw kind zit.  

Op 25 oktober geeft uw kind een rondleiding aan u in zijn/haar groep. In de nieuwsbrief 

van 12 okt. leest u hierover meer. 

 

Kermisochtend op school 

Vandaag organiseert de OR de jaarlijkse kermisochtend op school.                                                                                                                                         

De kinderen zullen zich vermaken met spellen, theater en lekkernijen.                                                                                                                                 

Om 11:45 uur komen de vendeliers van schutterij Gijsbrecht van Aemstel een 

vendelhulde brengen. 

Wij nodigen u hierbij van harte uit om te komen kijken. 

Misschien tot straks om 11:45uur. 

Vriendelijke groeten,                                                                                                                                                                                                              

OR IKC De Doornick 

Topondernemers in ontwikkeling 



In de groepen 5 t/m 8 werken we aan het thema: Amerika. 

Ons doel is de kinderen meer eigenaar te laten zijn van hun leerproces. Inleidend kijken 

en praten we over wat er zoal te zien is op de praatplaat en maken de kinderen een 

mindmap van alles wat ze al weten over Amerika. Binnen het thema geven de kinderen 

daarna richting aan het thema Amerika door zichzelf een vraag te stellen, die hen 

uitdaagt om op zoek te gaan naar de uitkomst ervan. Uitgaande van de gestelde vragen, 

kijken we of er individueel of samen aan gewerkt kan worden. Daarbij leert het kind hoe 

en waar te zoeken met de aanwezige middelen. Ook kiest de leerling uit de geboden 

presentatievormen de voor hem/haar juiste, die past bij zijn/haar onderzoeksvraag. 

Het leerproces is belangrijker, dan het product. Vraag eens aan uw kind welke 

onderzoeksvraag hij/zij heeft bedacht? 

In groep 4 wordt voorbereidend gewerkt aan de vaardigheden, zowel in sociale zin als 

bij de praktische uitvoering. Zij werken met het thema: ‘Hup Holland Hup’. 

De beide thema’s lopen tot aan de herfstvakantie. 

 

Schoolbieb 

 

We willen de kinderen helpen aandachtige kritische lezers te worden. Om te kunnen 

lezen moeten er boeken binnen bereik zijn, want lezen begint met selecteren. De 

kinderen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van verhalende en informatieve boeken, 

prentenboeken, gedichtenbundels en stripverhalen in onze schoolbieb. 

De aanwezigheid van de schoolbieb maakt het mogelijk dat de kinderen regelmatig het 

vermogen ontwikkelen om zelfstandig en vol vertrouwen te kiezen. Hierbij helpen 

ouders, oma’s, leerkrachten en klasgenoten om elkaar de kunst en het genot van lezen 

bij te brengen. Ook hebben enkele kinderen uit de groepen 6 t/m 8 de training tot 

BiebExpert gevolgd. Deze kinderen worden door een medewerker van de Openbare 

Bibliotheek Gelderland Zuid opgeleid tot kundige en vooral ook enthousiaste 

ambassadeurs van de Schoolbieb. 

Een collectie boeken bekijken is net zo’n succesvolle stap in het leesproces als het 

besluiten om één boek nader te bekijken, dan wel in te ruilen voor een ander. 

Lezen kost tijd. Om de kinderen te laten kennismaken met positieve leeservaringen en 

concentratievermogen, creëren we leestijd in de groepen. Lezen lukt het beste in een 

rustige omgeving. Allerlei activiteiten in de omgeving kunnen de aandacht afleiden. De 

tijd om rustig, ongestoord en stil voor jezelf te lezen op vaste tijden van de dag blijkt 

een succes. Dit is ook een tip voor thuis. Kinderen kijken via boeken naar het leven met 

alle kwetsbaarheid, eerlijkheid en scherpzinnigheid waarover ze beschikken.  

Lezen met aandacht maakt altijd iets los bij de lezer. Wie genoten heeft van zijn boek 

wil diezelfde ervaring nog eens beleven. Als je enthousiast bent over een boek wil je 

erover praten. Misschien doen je vrienden dezelfde ervaring op. Dit zien we informeel 

gebeuren tijdens het selecteren in de schoolbieb en georganiseerd in de groepen door 

het plannen van boekbesprekingen en de boekenkring.  



Uitleen naar huis: 

De groepen 4 t/m 8: 

Kinderen mogen 3 boeken per kind in hun biebtijd kiezen. Het boek waarin ze graag 

thuis willen lezen, mag mee naar huis genomen worden, mits het binnen twee weken weer 

terug op school komt. De verantwoordelijkheid ligt bij het kind en in het verlengde 

hiervan bij u, als ouders. De boeken worden op hun persoonlijke pasje uitgeleend. Zo is 

dit altijd in het systeem terug te vinden. Van tijd tot tijd checken de biebouders de 

geleende boeken.  

De groepen 1 t/m 3: 

De ouders van kinderen uit de groepen 1,2 en 3 krijgen de mogelijkheid om op maandag- 

en donderdagmiddag om 14.30 u met hun kind in de bieb een boek voor thuis te kiezen. 

 

In onderstaand schema is te zien aan welke landelijke leesbevorderingsactiviteiten we 

meedoen: 
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Wist u dat: 

 dat u welkom bent een kijkje te nemen in onze schoolbieb in de overblijfruimte!! 

 dat de kinderen aangeven het een knusse gezellige schoolbieb te vinden; 

 uw kind een biebpas heeft met als gebruikersnaam het pasnummer en als 

wachtwoord voor- en achternaam aan elkaar in kleine letters (zonder 

toevoegingen zoals ‘van de’ in achternaam); 

 voor nieuw aangemelde leerlingen er ook een biebpas gratis wordt aangevraagd; 

 uw kind met deze inlog ook terecht kan bij vestigingen van de Openbare 

Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) en daar 5 boeken mag lenen; 

 uw kind via de website van school www.dedoornick.nl kan aanmelden op “De 

Bibliotheek op School”, met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord;  

 hier veel informatie te vinden is over boeken en zijn/haar eigen gegevens kan 

bekijken; 

 er ook boeken te reserveren zijn via de website van de school www.dedoornick.nl. 

ga bij informatie naar Bieb op school, hier vind je de link 

 deze gereserveerde boeken in de Schoolbieb worden afgeleverd en uitgeleend; 

 in de Schoolbieb standaard 3 boeken geleend kunnen worden; 

http://www.dedoornick.nl/
http://www.dedoornick.nl/


 dat 1 van de schoolbiebboeken thuis gelezen kan worden. Na twee weken 

moet het boek terug zijn in de Schoolbieb. Hier ligt een stukje eigen 

verantwoording van het kind. We vertrouwen ook op uw opmerkzaamheid door 

te zorgen dat het thuisleesboek op tijd terug is in de Schoolbieb. In de 

groep schrijft uw kind het boek dat mee naar huis gaat op een daarvoor 

bestemde lijst;  

 dat elke donderdag de gereserveerde boeken binnenkomen en ook nieuwe boeken 

binnenkomen, waardoor de collectie up to date blijft; 

 er in de Schoolbieb hulpouders vrijwillig werken en zij de kinderen bijstaan; 

 er regels gelden in de Schoolbieb; 

 de kinderen wekelijks kunnen lenen; 

 de leerkrachten ook boeken uit de schoolbieb inzetten bij thema’s!  

Veel leesplezier! Voorgelezen worden is voor alle kinderen heel belangrijk, ook 

thuis! 

 

Studiedag van 18 september  

 

Tijdens de studiedag van 13 augustus hebben we een start gemaakt met de 

verbeterplannen voor schooljaar 2018/2019. Vorig schooljaar zijn er 5 nieuwe leden aan 

het team toegevoegd. De zittende en nieuwe mensen gingen de uitdaging aan om elkaar, 

de school, de gebruiken en elkaars werkwijze te leren kennen. We hebben ons toen een 

aantal doelen gesteld. Via dit bericht in de nieuwsbrief breng ik u als ouders/verzorgers 

op de hoogte van deze doelen en de motivatie om ermee aan de slag te gaan. 

 

Ten eerste gaan we verder met het optimaliseren van het pedagogisch klimaat. Daaronder 

verstaan we de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het stimuleren van 

correcte omgangsvormen. We werken aan een Doornick breed gedragen pedagogisch 

klimaat om een doorgaande lijn te ontwikkelen. Dit zal leiden tot (meer) rust en eenheid 

in de totale school. Een projectgroep denkt na over de gedragsverwachtingen we voor de 

kinderen en het team gaan opstellen. Een voorbeeld is dat alle teamleden kinderen erop 

aanspreken als zij correct gedrag laten zien. Hierdoor richten we ons op wat goed gaat 

i.p.v. wat niet goed gaat.  

En de interventie werkt! Het schooljaar is nog maar net begonnen en we merken nu al dat 

de rust in school is toegenomen omdat de kinderen zelfstandig naar binnen komen. De 

leerkracht heeft aandacht voor ieder kind, maakt contact door het schudden van een hand 

en ziet gelijk hoe de vlag erbij staat. 

Met de kanttekening dat we iets meer tijd (een overgangsweek) hadden moeten nemen 

voor de invoer van deze maatregel. Zo hebben we uit een evaluatie geconcludeerd. 

 

Daarnaast zullen we de inzet van de EDI-methodiek intensiveren. De EDI (expliciete 

directe instructie) cursus is door alle leerkrachten gevolgd. Nu is het zaak om de 

opgedane kennis om te zetten in vaardigheden voor de groep. Het is belangrijk om dat in 

alle groepen hetzelfde te doen. EDI zorgt dat alle leerlingen actief betrokken worden bij 



de instructie. Een voorbeeld is dat kinderen na een vraag bedenktijd krijgen en de 

leerkracht met de beurtstokjes iemand kiest. Vingers zijn niet meer nodig. De kinderen 

worden uitgedaagd om allemaal na te denken. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de 

kinderen vergroot. Een ander voorbeeld is het afnemen van een toets nog voordat een 

nieuw blok rekenen start. De leerkracht richt zich op deze manier effectiever op wat de 

kinderen nog moeten leren. 

 

Tot slot streven we op school naar het invoeren van een professionele cultuur.  

 

Op de studiedag van 18 september zullen wij de genoemde thema’s verder met elkaar 

bespreken en concrete stappen bepalen. 

 
Linge-uitje voor de kinderen 

 

In het jubileumjaar van de Linge, biedt de stichting aan de kinderen een schooluitje aan. 

Dit uitje vindt niet plaats op vrijdag 28 september, zoals in de jaarkalender 

vermeld staat. Er wordt op dit moment gezocht naar een alternatief. U wordt 

hierover geïnformeerd.   

 

 

Kledinginzamelactie Bag2school 

 

Op maandag 8 oktober is er weer een kleding inzamelingsactie.  

Alle kinderen krijgen maandag 1 oktober een zak mee naar huis. Deze kunt u vullen met 

schone kleren, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, 

handtassen en riemen. 

De zakken kunt u dichtgeknoopt inleveren op maandag 1 oktober aan de ingang van de 

onderbouw voor 9.00 uur ’s ochtends. 

De opbrengst van de inzameling gaat naar de ouderraad van de Doornick, zij besteden 

dit weer aan activiteiten zoals sinterklaasviering, carnaval, kerst, sportdag en laatste 

schoolweek. 

Hoe meer er ingezameld wordt, hoe groter de opbrengst. 

Heeft u aan 1 zak niet genoeg, dan mag u gewoon een vuilniszak gebruiken. 

Hartelijk dank voor u steun! 

Namens de OR. 

 

Vanuit de Ouderraad    

 

Hulpouders 

 

Hulpouder zijn… 

Is vrijwillig 

Maar niet vrijblijvend 

Is verbonden 

Maar niet gebonden 



Is onbetaalbaar 

Maar niet te koop 

Is positief denken  

Is positief doen 

Voor jezelf en de ander 

Een goed gevoel! 

 

Sjaak Janssen, Hanneke Pere en Maike Bakker, hartelijk dank voor jullie inzet binnen de 

OR. 

We hebben fijn samen mogen werken maar nu gaan jullie andere uitdagingen aan. 

Succes. 

 

Ouderraad 

 

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders (OR), samen maken we van 

diverse activiteiten op IKC De Doornick, een bijzondere belevenis!  

Uiteraard doen wij dit samen, èn in overleg met de leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers van Gijsje en BSO. 

Het is erg leuk om mee te werken aan deze activiteiten, en betrokken te zijn bij de 

activiteiten op de school van uw kind(eren). 

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage à €30,- per kind (niet te verwarren met de 

vrijwillige bijdrage van het continurooster) wordt door de OR gebruikt om activiteiten 

te realiseren.  

 

Een aantal van deze activiteiten zijn: 

* 1e Schooldag (ontvangst in klas) 

* Kermis ochtend met spellen  

* Kinderboeken week 

* Ondersteuning juffen/meester dag 

* Sinterklaas (Ontvangst Sint en Pieten, cadeaus en versieringen) 

* Kerst (Versieringen, Kerstmarkt, Kerstviering) 

* Carnavalsochtend  

* Sport- en speldag 

* Ondersteuning schoolkamp groep 8 

* Ondersteuning Musical groep 8 

* Campingdag 

 

Naast de OR zijn er ook werkgroepen: 

* Werkgroep halletjes (Versieringen en sfeer bij binnenkomst) 

* Werkgroep schoolplein (Bladruimen, vegen) 

* Catechese werkgroep 

* Biebouders (De biebexperts (opgeleide kinderen uit groep 7 en 8)    ondersteunen op 

maandag- en donderdagmiddag) 

* Luizenpluizers (Controleren van de groepen na vakanties of bij meldingen) 



Zoals u kunt zien zijn er ontzettend veel leuke activiteiten waar wij samen ons graag 

voor inzetten. 

De OR heeft per schooljaar 8 vergaderingmomenten. Deze vergaderingen zijn voor alle 

ouders/verzorgers toegankelijk. De dagen staan vermeld op de jaarkalender, deze kunt 

u vinden op de de site van school. www.dedoornick.nl/jaarkalender  

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de OR, dan kunt u ons aanspreken of 

mailen. Wij zien u heel graag op een van onze vergaderingen. 

 

Heel graag tot ziens! 

Anique Otten-Kaak - Penningmeester  (ordedoornick@delinge.nl) 

Ans Ketelaer      (j.ketelaer6@upcmail.nl) 

Carolina Rensen      (carolina_rensen@hotmail.com) 

Diana Niels – Voorzitter   (diananiels@hetnet.nl) 

Esther Vermeulen     (Esther.vermeulen@live.nl) 

Jadine van Gellecum     (jadine1984@hotmail.com) 

Karin Peters-Wouters    (pascalenkarin@upcmail.nl) 

Miranda Roelofs     (bramvanderwelk@hetnet.nl) 

Pieternel Balk      (wim-pieternel@live.nl) 

Yvonne Bouwman     (yvonne.bouwman@hotmail.com) 

 

 

Meester Roy stelt zich voor  

 

Mijn naam is Roy Bastein.  Ik ben 20 jaar oud en woon in Doornenburg. Vorig jaar heb ik 

stagegelopen in groep 3. Ik stond toen maandag, dinsdag en een deel van het jaar op de 

woensdag samen met Mieke voor de klas.  Inmiddels ben ik afgestudeerd als 

onderwijsassistent. Dit jaar zal ik 5 dagen per week Femma, Angelique en Arthur 

ondersteunen bij de groepen 6, 7 en 8. In mijn vrije tijd speel ik graag een potje 

voetbal, dat zullen de meeste kinderen misschien al wel gemerkt hebben . De eerste 

weken zijn inmiddels al voorbij gevlogen, ik heb het erg naar mijn zin! Ik hoop er samen 

een fantastisch jaar van te gaan maken! Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook!  

Groetjes, 

Meester Roy Bastein. 
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KINDERBOEKENWEEK 2018  Thema: ‘Vriendschap’ Motto: ‘Kom erbij!’ 

 

Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die op 

school loopt van donderdag 4 tot vrijdag 12 oktober. Het motto bij het thema 

vriendschap is “Kom erbij!” Dit motto vraagt een open houding van de kinderen om een 

ander bij hun vrienden- of vriendinnenclub te betrekken.  

Echte vriendschap draagt de volgende kenmerken met zich mee:  

Echte vriendschap is 

wederzijds 

 

Echte vrienden waarderen elkaar, kunnen zichzelf zijn 

bij elkaar en accepteren elkaars fouten 

 

Ze zijn eerlijk tegenover elkaar en 

begrijpen elkaar ook in moeilijke situaties 

 

In de meeste kinderboeken spelen vriendschappen een belangrijke rol. In de komende 

Kinderboekenweek worden teksten tot leven gebracht. Door de boeken als leerkracht 

zelf te presenteren, voor te lezen en er verdiepende leeswerkvormen aan te koppelen 

ontstaat leesplezier. Voor ieder leerjaar inclusief de peuters werken we de komende 

tijd één verhalend boek uit en per bouw één verhalenbundel. Hier zijn de boeken:                                                                           

 



Over de activiteiten ontvangt u binnenkort een brief met informatie wat betreft de 

opening en de afsluitingsactiviteit. 

Alle leeftijden door elkaar bij de BSO! 
 

In een nieuw schooljaar heeft iedereen weer zin om te beginnen. Zo ook de kinderen van 

de BSO. 

Janneke, de oudste van de BSO-familie hebben we uitgezwaaid omdat ze nu op de 

middelbare school zit en Lette, Wende, Mae en Pim, hebben we als nieuwe jonge BSO-

familieleden verwelkomd!  

Een gezellige drukte dus waarbij de nieuwkomers al snel hun plekje wisten te veroveren. 
 

 
 
 



 
 

Er is dan ook van alles te doen bij de BSO. Er zijn veel verkleedkleren, poppenspullen, 

een keukentje met attributen, een ridderkasteel met ridders, treinbanen, knikkerbanen, 

kapla, lego, actionmannen, barbies, een voetbalspel, veel spellen om samen te spelen, een 

workmate, een naaimachine en nog veel meer! En je kunt er de mooiste creaties 

knutselen, schilderen en plakken. Want je mag bij de BSO doen waar je zin in hebt, ook 

rustig een boekje lezen zonder gestoord te worden. Leuk toch? 
 

 
 



      
 

Ook de oudere kinderen blijven graag de BSO bezoeken, want er is altijd iets te doen. 

Zoals een dolfijn van klei maken met een houten geraamte of een 3D puzzel van de 

Eiffeltoren in elkaar puzzelen: een echte uitdaging waar je inzicht en 

doorzettingsvermogen voor nodig hebt! 
 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief, nummer 2 gaat uit op vrijdag 12 oktober 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


