
 
Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 3,schooljaar 2018-2019 

agenda 

nov  

23 Nieuwsbrief 3 

  

dec  

4 Juf Femma jarig 

4 Sinterklaasfeest op school 

6 Studiedag gr 1 t/m 8 vrij 

6 Mad Science start de cursus voor ingeschreven kinderen uit groep 6,7,8. 

Tijd: 14.45 tot 15.45 uur            Plaats: de mediatheek 

7 Studiedag onderbouw gr 1 t/m 4 vrij 

19 Kerstmarkt IKC De Doornick 17.30 – 19.30 uur 

21 De school is voor alle groepen uit om 12.00 uur                    Let op!  

24 t/m 4 

jan 

Kerstvakantie 

25/26 Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen toe! 

jan  

1 En ook een Gelukkig Nieuwjaar! 

14 - 17 Inschrijven door ouders voor leerling-ouder-leerkrachtgesprek gr 3 t/m 8 

16 Kunstmenu workshop voor de groepen 1/2 

17 Kunstmenu workshop voor de groepen 3,4,5. 

18 Kunstmenu workshop voor de groepen 6/7 en 7/8  

18 Rapport voor gr 3 t/m 8 

21 - 24 Leerling-ouder-leerkrachtgesprekken in gr 3 t/m 8 

23 Start Nationale Voorleesdagen gr 1/2 

  

febr  

1 Afsluiting Nationale Voorleesdagen gr 1/2 

1 Nieuwsbrief 4 

7 Mad Science start de cursus voor ingeschreven kinderen uit groep 3,4,5. 

Tijd: 14.45 tot 15.45 uur            Plaats: de mediatheek 

  

  

  

 



 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Informatie Sinterklaasfeest 

 Informatie Kerstmarkt 

 Nieuws van Gijsje 

 BSO nieuws De Doornick 

 Gratis klassiek ballet 

 Mad Science inschrijvingen 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

Informatie Sinterklaasviering 

 

Sinterklaasviering in de groepen 1 t/m 5 

 Dinsdag 27 november gaan de groepen 1 t/m 5 de schoen zetten. 

Het is de bedoeling dat ieder kind voor deze dag een schoen, laars, klomp mee naar 

school neemt.                                                                                                                                                                    

Woensdagmorgen gaan we kijken of Piet geweest is????????? 

Op 5 december heeft Sint een erg drukke dag,                                                                                                                                                                                                                  

daarom verwelkomen wij hem op 4 december met een lach. 

Dus op dinsdag 4 december gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 5 naar kasteel 

Doornenburg. 

De kinderen van deze groepen worden om 8.30 uur op school verwacht en lopen samen 

met de                                                                                                                             

leerkracht en hulpouders richting kasteel. 

Ouders zijn vanaf 8.45 uur tot 9.15 uur welkom op de binnenplaats van het kasteel.                                                                                                                                                                                                                   

Daarna zwaaien we de ouders uit.  

Vanaf 9.15 uur volgen de leerlingen een gezellig sinterklaasprogramma in het kasteel.                                                                                                                                               

Zij zullen een bezoek aan Sinterklaas brengen en een spelletjescircuit volgen. 

Na de sinterklaasviering gaan de groepen weer terug naar school waar het 

sinterklaasfeest                                                                                                                                         

wordt voortgezet in de klas. 

Wij vragen u om voor deze dag voor de groepen 1 t/m 5 alleen lunch mee te geven. 

Denkt u nog aan onze oproep voor hulp bij de activiteiten van groep 1 t/m 5                                                                                                                                                                  

op het kasteel (8.30u t/m 12.00 u.).  

 

Sinterklaasviering in de groepen 6 t/m 8 



Groep 6/7/8 maken surprises en zullen deze op 4 december aan elkaar uitdelen. Vanaf 

28 nov zijn deze op                                                                                                                                                                                   

de bijbehorende tentoonstelling te bekijken. 

 

Informatie Kerstmarkt 

 

Kerstmarkt 2017 

Op woensdag 19 december van 17.30 uur t/m 19.30 uur hebben wij 
Kerstmarkt op                                                                                                                                              

het schoolplein van de Doornick. 

Tijdens deze markt worden er zelf geknutselde decoraties door kinderen van                                                                                                                                                      

IKC  De Doornick en de Ouderraad en de ouderen van Merlijn te koop 
aangeboden. 

Tevens worden er loten verkocht. De trekking hiervan vindt aan het einde 
van de                                                                                                                               
Kerstmarkt plaats. 

Er zijn leuke prijzen te winnen, die tijdens de Kerstmarkt uitgestald staan,                                                                                                                                                       
zodat u vast een kijkje kunt nemen. 

Er is ook de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een drankje of een                                                                                                                                          
versnapering te nuttigen.  

De opbrengst van de Kerstmarkt wordt verdeeld tussen een goed doel in de                                                                                                                                            
gemeenschap van Doornenburg (………)  en de OR om zo de activiteiten                                                                                                                                                                  

in de toekomst te kunnen blijven realiseren.  

We nodigen iedereen uit, kinderen, ouders, opa’s en oma’s, buren en vrienden                                                                                                                                                         

om bij deze gezellige avond aanwezig te zijn.   

Tot 19 december! 

 

Team en O.R. van 

IKC De Doornick 
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Nieuws van Gijsje 

Nieuws van Gijsje 

 

Vanaf heden zal er in deze IKC nieuwsbrief ook informatie  

van en over peutergroep Gijsje  en de kinderopvang                                                                                                                                                                      

opgenomen worden, om ook de ouders van deze  kinderen                                                                                                                                                                   

te informeren over waar het IKC mee bezig is, wat er speelt.  

 

Brengen en halen van de kinderen 

De Kinderopvang is vanaf 7.00 – 19.00 uur open en de kinderen kunnen per half uur 

gebracht en  

gehaald worden, op verschillende tijden gedurende de hele dag. 

De Peutergroep begint om 8.30 uur. Als de bel gaat, 8.25 uur, kunt u uw kind de klas 

inbrengen  

en nog kort afscheid nemen, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met het peuter 

programma.  

Om 11.30 uur is de peutergroep klaar en kunt u, nadat de medewerkster de deur heeft 

geopend,  

de klas binnen komen om uw kind weer op te halen. 

 

Oproep Ouders voor MR en COC 

Wij zijn nog op zoek naar ouder(s) die Gijsje willen vertegenwoordigen in de 

Medezeggenschapsraad  

(MR)van IKC de Doornick en in de Centrale Oudercommissie (COC) van De Linge.  

In de Oudercommissie wordt Gijsje vertegenwoordigt door Susan Jansen - van Deelen. 

Heb je interesse, wil je er eerst meer over weten, schroom niet, laat ‘t weten bij de 

medewerksters  

van Gijsje, dan zullen wij u verdere informatie verstrekken, indien nodig. 

 

Sinterklaasfeest 

Dit jaar komt Sinterklaas niet op school maar op het Kasteel. Alle kinderen van school 

gaan daar heen                                                                                                                                                                                                                     

om hem te begroeten. Wij zullen met de kinderen van de opvang en Gijsje niet naar het 

kasteel gaan.                                                                                                                                                                                                                    

Dit is logistiek en organisatorisch moeilijk voor ons. Tevens kan zo’n grote bijeenkomst 



best spannend                                                                                                                                              

zijn voor de jonge kinderen. 

Dus wij vieren dit jaar Sinterklaas kleinschalig in de groep op maandag 3, dinsdag 4 en 

woensdag 5 december.                                                                                                                                                                                            

Sinterklaas zal de kinderen bij Gijsje niet vergeten en ze met een mooi cadeau voor de 

hele groep verblijden,                                                                                                                                                                                                  

waar iedereen mee kan spelen, als de kinderen bij Gijsje zijn.  We gaan er leuke dagen 

van maken,                                                                                                                                                                                                                        

met passende activiteiten bij deze leeftijdsgroep.  

Kerstfeest 

Op woensdag 19 december van 17.30-19.30 uur is er een kerstmarkt bij IKC de 

Doornick.                                                                                                                                                                                                                                  

Ook Gijsje zal hier met een kraampje vertegenwoordigd zijn. De kinderen gaan de tijd 

hieraan vooraf,                                                                                                                                                                                                                         

mooie kerst- knutselwerkjes maken, die dan tegen een kleine vergoeding worden 

aangeboden.                                                                                                                                                                                                                                                          

De opbrengst zal o.a. het IKC ten goede komen. Het wordt een hele gezellige avond, dus 

tot dan allemaal! 

Wist U dat ….. 

 De Kinderopvang erg groeit.  

 Er een wachtlijst is bij Gijsje, voor sommige dagen. 

 U dus tijdig kinderen moet aanmelden/ inschrijven. 

 Het thema waar we nu mee werken over Mijn Huis gaat. 

 

 En ook Sinterklaas met zijn Pieten in een (pieten-)huis woont. 

 

 Hij over de daken loopt, Piet door de schoorsteen komt en zo bij dit thema 

betrokken wordt. 

 

 We graag namen zien in jassen, dassen, mutsen, handschoenen e.d.  

 

 Er baby- nieuws is bij Gijsje…. 

 

 Ja, Rinske verwacht haar 2e kindje in mei 2019! 
 

 

BSO De Doornick-nieuws 

 



De nieuwe kinderen bij de BSO, veelal net 4 jaar geworden, voelen zich al snel thuis bij 

de BSO.  

Dit dankzij de veiligheid en de huiselijkheid die ze bij de BSO ervaren na een drukke en                                                                                       

leuke schooldag.                                                                                                                                                                                                                        

En er is zóveel te doen, dat ze eigenlijk nog niet naar huis willen als papa of mama ze op                                                                                     

komt halen.  

 

Want of je nou binnen speelt, of bij lekker weer buiten op het plein aan het spelen of                                                                                    

klimmen bent,                                                                                                                                                                                                                   

álles is leuk zolang je het naar je zin hebt! 
 

 
 

 

 
 



En natuurlijk gaan we binnenkort bij de BSO ook nog kruidnoten en schuimpjes bakken!                                                                                                                                                                                                                                                           

Want Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. Mmmmmm…..dat wordt smullen! 

 

Gratis klassiek ballet 

 

Op 10 december geeft Steffie van Leth gedurende de hele middag gratis klassiek ballet                                                                                                   

in De Leemhof in Gendt. 

www.gendtseschoolvoordanskunst.nl  

 

Mad Science inschrijvingen  

 

Maar liefst 30 kinderen hebben zich ingeschreven voor de cursus die Mad Science na 

schooltijd                                                                                                                                

zal geven op school. Ze zien zich door het aantal kinderen genoodzaakt hun cursus in 

twee  

termijnen te laten plaatsvinden. De eerste cursus voor de groepen 6,7,8 start op 6 

december.                                                                                                                            

De tweede cursus voor de groepen 3,4,5 start op 7 februari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gendtseschoolvoordanskunst.nl/

