
 
Nieuwsbrief  IKC De Doornick nummer 2,schooljaar 2018-2019 

agenda 

oktober  

1 t/m 12 In de schoolbieb inschrijven voor aanwezigheid bij de rondleidingen in de groepen 

10 Afsluiting Kinderboekenweek 11.30 – 13.00 uur 

15 t/m 19 Herfstvakantie 

25 Rondleiding door kinderen voor ouders 

29 -1 nov Inschrijving door ouders voor het leerling-ouder-leerkrachtgesprek in gr. 1,2,3. 

30 Promoshow Mad Science gr 3 t/m 5 en gr 6 t/m 8 

30 Uitstapje groep 1,2 naar Dierenkliniek ‘Klaver4dieren’ Dodewaard. Info volgt  

november  

5 - 8 Hoe gaat ’t nu? Leerling-ouder-leerkrachtgesprekken in gr 1,2,3. 

8 ANWB fietsverlichtingsactie voor de groepen 5 t/m 8 

23 Nieuwsbrief 3 

  

 Belangrijke data voor de onderbouw groep 1 t/m 4: 

 Op 7 december en 7 juni is er een studiedag gepland voor de 

onderbouwgroepen. De kinderen zijn dan vrij. Deze dagen staan (nog) niet in 

de jaarkalender vermeld. 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Vergoeding pleinwacht bij continurooster 

 ANBW-fietsverlichtingsactie 

 Rondleiding in de groepen voor ouders 

 Hoe gaat het nu? Leerling-ouder-leerkrachtgesprekken in de groepen 1,2,3. 

 Mad Science Promoshow  

 Nieuws uit de peuteropvang 

 BSO De Doornick 

 Beheer gymzaal 

 Kinderboekenbeurs 

 Kindertaalfestival ‘Kletskoppen’  

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

 

 

 



Vergoeding pleinwacht bij continurooster 

Vorig schooljaar is er een onderzoek geweest naar het invoeren van een continurooster. 

86% was vóór het invoeren van het continurooster.  

Het aantal ouders, dat bereid was om te betalen voor de extra pleinwacht is voor 75% 

van de kinderen. 

De pleinwacht bestaat uit een personeelslid van school en een personeelslid van de 

kinderopvang de Linge.                                                                                Omdat de 

budgetten van school en kinderopvang wettelijk gescheiden zijn, moeten we voor de 

dienst van de kinderopvang betalen. 

Om de pleinwacht van de ochtend- en lunchpauze organisatorisch te kunnen regelen, 

moeten we zorg dragen voor de rusttijden uit de CAO van alle parttimers. We zullen 

hierbij een externe kracht van kinderopvang de Linge inhuren. 

Hiervoor vragen we u een (vrijwillige) bijdrage van € 17,50 per kind voor dit schooljaar 

te betalen. 

Wilt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL04 RABO 0112 1080 24 van 

basisschool de Doornick .                                                                                           U 

vermeldt daarbij de naam van uw kind(eren) en in welke groep ze zitten. 

U mag, indien u dat wenst, ook gespreid betalen. 

 

Eerder heeft u een brief van de Ouderraad gekregen om € 30,-  te betalen voor de 

ouderbijdrage. Deze staat los van deze bijdrage van € 17,50 voor de pleinwacht van het 

continurooster, die aan school betaald wordt. 

Van de ouderbijdrage van € 30,- betaalt de ouderraad allerlei activiteiten die voor de 

kinderen georganiseerd worden. Denk aan kermis, Kinderboekenweek, Sinterklaas, 

Kerst, campingdag enz. 

 

ANWB fietsverlichtingsactie op 8 november voor de groepen 5 t/m 8 

De dagen worden weer korter en de schemering valt steeds vroeger in, de hoogste tijd 

om de fietsverlichting te controleren! Dit jaar gaan we met de ANWB 

Fietsverlichtingsactie zo’n 300.000 scholieren weer veilig en goed verlicht op (fiets)pad 

sturen. Onze school wordt bezocht in de donkere maanden waardoor uw leerlingen 

meedoen aan de Fietsverlichtingsactie op de dag dat Streetwise bij ons op school komt! 

Beste ouders, denkt u eraan om uw kind(eren) uit de groepen 5 t/m 8 op 8 

november met de fiets naar school te sturen! 

 

Waarom rondleiding in de groepen? 

 

 

De RONDLEIDING is 

een 

 

           herkenbare 

           terugkerende 

           betekenisvolle  

           activiteit  

     



 

die door professionals 

wordt ingezet met een 

 

     vooraf bepaalde  

         bedoeling 

 

              om 

   ouderbetrokkenheid 

   te vergroten en de 

   ontwikkeling van 

   kinderen te 

   stimuleren 

 

De succesfactoren zijn: 

   Directe betrokkenheid  

   van het kind. 

   Ouders weten dat het 

   elk jaar gebeurt. 

   De wegwijzerkaart, 

inhoud 

   en logistiek. 

   BSO en Gijsje maken  

   de school breder. 

    

                   
 

 

Sinds een paar jaar hebben we op onze school een andere 

vorm gevonden voor de informatieavond aan het begin van 

het schooljaar.  

U hebt allen aan het begin van dit schooljaar de 

informatiefolder vanuit de groep(en) waarin uw kind(eren) 

zitten, ontvangen. 

 

We bereiden nu met de kinderen ‘de Rondleiding’ voor, die 

de kinderen op donderdag 25 oktober aan u, ouders, geven. 

In de groepen denken we na over wat we aan de ouders 

kunnen vertellen, over: de verschillende hoeken en het 

planbord, de kring, de regels, het gebruik van het 

chroomboek, over thematisch werken, zelfstandig werken,, 

overblijven, de leervakken, de BSO, en Gijsje. 

 

Zo maakt u op een informele manier kennis met waar uw 

kind mee bezig is en hoe dingen gaan op IKC De Doornick. 

 

Van 1 t/m 12 oktober kunt u zich inschrijven op de 

lijsten. Maak hiervoor gebruik van de BSO-ingang aan 

het schoolplein. De lijsten liggen bij binnenkomst op de 

biebkasten. 

1e ronde 17.00 – 17.20 uur 

2e ronde 17.25 – 17.45 uur 

3e ronde 17.50 – 18.10 uur 

4e ronde 18.15 – 18.35 uur 

  

Op het tijdstip van ‘de Rondleiding’ komen de kinderen naar 

de klas. Aan de hand van een wegwijskaart beginnen ze de 

rondleiding. 

Wij, de leerkrachten, zijn in de groep en hebben de tijd 

om informeel met ouders te praten.  

 

 

 



Waarom een ‘Hoe gaat ’t’ leerling-ouder-leerkracht gesprek in de groepen 1,2,3, 

Na het welkomgesprek, willen we graag met u van gedachten wisselen over hoe het nu 

gaat. In de rondleiding heeft uw kind al wat verteld over hoe er gewerkt wordt in de 

groep. Ook in de informatiebrochure vindt u wat van belang is. In dit “Hoe-gaat-’t 

gesprek tussen kind ouder en leerkracht zoeken we samen naar de parels van uw kind, 

zowel sociaal-emotioneel als in overige leergebieden. Ook proberen we zo een brug te 

slaan tussen het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind thuis en op school. 

 

Mad Science promoshow i.v.m. thematisch werken/Topondernemers 

 

Binnenkort is ‘t zover. Op dinsdag 30 oktober komt één van de Mad Science professoren 

een spectaculaire science show op onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de 

kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en 

techniekcursus. 

 

Zij worden vanaf 6-12-2018 iedere donderdag, zes weken lang, meegenomen in de 

wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en 

techniek die daarachter zit uitleggen. 

 

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 

Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. 

Er komt van alles aan bod! 

 

Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET 

OP! Inschrijven kan t/m 15-11-2018. En vol=vol. 

 

Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 

nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. 

Kosten € 69,50 per kind. 

 

 

 



Nieuws uit de peuteropvang 

 

 

 

 

Wennen, begroeten en afscheid nemen 

Afscheid van Juf Sandra                                                               

 

Een kind ondergaat een proces van wennen, begroeten en afscheid nemen 

op de peuteropvang.  

Ook ik als juf heb moeten leren wennen en begroeten. 

En nu is voor mij het moment van afscheid gekomen. 

Ik heb besloten mijn eigen weg te gaan volgen en als pedagogisch medewerker 

zelfstandig verder te gaan. Voor mij een nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. 

 

Ik wil alle ouders en de oudercommissie bedanken voor het vertrouwen en de 

samenwerking. Ik heb erg genoten van de mooie verhalen en de creativiteit van de 

kinderen. 

 

Het was een top tijd samen met jullie .  Ik zal jullie missen! 

Heel veel speel- en leerplezier op de Doornick!  

 

Liefs Juf Sandra  

 

BSO De Doornick  

Bent u al bekend met BSO De Doornick? Nee…? Dan vertellen wij u hier graag meer 

over. 

BSO staat voor Buiten Schoolse Opvang en is gevestigd in de school zelf. 

 

BSO De Doornick heeft een mooie grote ruimte waarin ook de schoolbibliotheek te 

vinden is. 

Wekelijks komen hier ± 35 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met veel plezier 

spelen op de maandagen, dinsdagen en/of donderdagen.  

Met elkaar zijn wij samen één grote BSO-familie, die rekening houdt met elkaars 

wensen, talenten en eigen(aardig)heden.  

Ons motto is: Niets moet en (bijna) alles mag. Dit houdt in dat er vooral ruimte is om je 

eigen talenten te ontdekken en uit te breiden, alleen of met elkaar.  

Daarnaast gaan wij respectvol met elkaar om, zodat ieder kind klein of groot zich 

gezien, geliefd en veilig voelt om zijn of haar eigen ding te doen.  

Het grote podium daagt uit om een toneelstuk te bedenken en daarna uit te voeren met 

de vele verkleedkleren, maar ook om gewoon lekker te ravotten met de matrassen en 

hiermee tenten te bouwen. 

In de huishoek met de zitbank en de kinderkeuken kun je heerlijk koken, een restaurant 

runnen of vader en moedertje spelen waarbij de poppen en de kinderwagen niet 

ontbreken.  



Voor de ingrediënten kun je in de kinderwinkel terecht die sinds kort ook bij de BSO te 

vinden is. Opvallend is wel dat de winkeleigenaar steeds van persoon wisselt…. 

Auto’s, Hotwheels, een treinbaan, een knikkerbaan, Kapla, Lego, een kasteel en ridders, 

Actionmannen: er is genoeg om steeds met eigen fantasie de mooiste creaties te 

verzinnen: steeds weer ietsje moeilijker en inventiever. Je staat er vaak versteld van 

wat de kinderen allemaal bedenken! Práchtig om te observeren. 

 

    
 

Ook de oudere kinderen worden bij de BSO uitgedaagd: Een workmate, lijmtang, een 

heuse naaimachine, een voetbalspel, maar vooral ook diverse eigen ideeën waar ze mee 

komen, kunnen worden gedaan.  

Daarnaast is er voor jong en oud een kast met gezelschapsspellen en een kast met 

knutselmaterialen die regelmatig wisselt. 

Bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar de gymzaal en bij mooi weer kunnen wij op het 

mooi opgeknapte schoolplein spelen, of zo nu en dan naar de speeltuin of naar de Waal 

gaan. 

Kortom: Onze BSO is een verlengstuk van thuis en daarom komen de kinderen hier 

graag! 

 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven, u bent van harte 

welkom! 

 

Kinderboekenbeurs in de kinderboekenweek  

 

Dank aan kinderen, ouders, leerkrachten en meneer Bruna! Samen zorgden we voor een 

gezellige kinderboekenbeurs! 

 

Het zonnetje scheen,                                                                                                                                                                                        

‘Kom erbij!’ werd gevierd,                                                                                                                                                                               

en de ballonnenregenboog straalde,                                                                                                                                                                        

onder muzikale omlijsting. 

 

Zoeken, zoeken, zoeken,                                                                                                                                                                                       

in zoveel uitgestalde boeken, 

Afstand doen doet soms pijn, 



Een ander boek kopen is dan fijn. 

 

Lekker lezen met plezier, 

Over nu en toen en dan…… 

Geniet er samen van! 

 

Kindertaalfestival Kletskoppen t/m 12 jaar, (groot)ouders en leerkrachten: 

Welkom! 

 

                                          
   

 

Beheer gymzaal door SV Olympia 

De contactpersoon is Kenneth Wernicke, 06-34204658, wernicke@live.nl  

 

EEN FIJNE HERFSTVAKANTIE ALLEMAAL!                                                  

TEAM IKC DE DOORNICK 

mailto:wernicke@live.nl


 
                                                

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i2.wp.com/www.juffiesenmeesters.nl/wp-content/uploads/2017/10/meten-meetkunde-herfst-werkblad-oefenen.png?resize%3D552,400&imgrefurl=http://www.juffiesenmeesters.nl/meten-meetkunde-herfst/&docid=O03TdidaqQlnaM&tbnid=g-4wxPmog3TI9M:&vet=10ahUKEwjt7Ofa6vvdAhUJLVAKHRFZAXcQMwh5KEYwRg..i&w=552&h=400&hl=nl&bih=673&biw=1024&q=herfst&ved=0ahUKEwjt7Ofa6vvdAhUJLVAKHRFZAXcQMwh5KEYwRg&iact=mrc&uact=8

