
 

 

Nieuwsbrief  De Doornick nummer 4,schooljaar 2018-2019 

agenda 

Jan. 

Kerst 

vakantie 

Juf Mieke was jarig op 1 jan. 

Juf Angelique en juf Hannie op 4 jan. 

18 Meuk is leuk & no guts no glorie      gr. 2/3, 4, 6/7 

25 Meuk is leuk & no guts no glorie      gr. 5, 7/8 

Febr.  

1 Afsluiting Nationale Voorleesdagen gr 1/2 

1 Nieuwsbrief 4 

Deze maand Project beeldend gr. 1 “Het huis van Harrie”. 

1 Meuk is leuk & no guts no glorie     gr. 3, 4, 6/7     

8 Meuk is leuk & no guts no glorie     gr. 2, 5, 7/8  

15 Meuk is leuk & no guts no glorie     gr. 3, 4, 6/7 

22 Meuk is leuk & no guts no glorie     gr. 2, 5, 7/8  

27 Uitnodiging op schoolplein: onthulling Prins en Prinses van IKC De Doornick 

27 Afsluiting tentoonstelling van werkstukken Meuk is leuk & no guts no glorie 

Zie verder de info. 

Maart  

1 Carnavalsviering zie verdere info 

Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. 

4 t/m 8 Carnavalsvakantie 

10 Juf Iris jarig 

16 Meester Arthur jarig 

17 Mijnheer Harrie jarig 

29 Nieuwsbrief 5 

29 Ineke Freriks IB-er jarig 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
✓ MadScience cursus 

✓ Meuk is leuk & no guts no glorie 

✓ Vooraankondiging sportdag 2019 

✓ Ervaringen van de kinderen bij het driehoekgesprek……………… 

✓ Stijlvol decoreren van halletjes 

✓ Nieuws uit peuterspeelzaal Gijsje 

✓ Verslag uit de MadScience cursus 

✓ BSO-Doornick 

✓ Herinnering ‘oortjes’ bij Chromebook 

✓ Werkgroep Gedragsverwachtingen 

✓ Terugblik Kerstmarkt 2018 

✓ Carnaval in ’t Kastilleke 

✓ Kindergym 

 

U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 

MadScience cursus 

 

Op 7 februari start de tweede cursus, die gegeven wordt door MadScience Gelderland                                                                                                                                                  

aan de ingeschreven kinderen uit de groepen 3,4 en 5. 

Tijd: 14.45 – 15.45 uur. 

Plaats: mediatheek. 

 

Meuk is leuk & no guts no glorie 

 

Ons cultuurplan brengt in de groepen 2 t/m 8 workshops vanuit de discipline ‘Beeldend’.  

Deze workshops voor de kinderen staan gepland op de volgende vrijdagen 18/01, 25/01, 

 01/02,08/02, 15/02, 22/02. De kinderen uit groep 1 werken in februari aan het project 

 “Het huis van Harrie”.  

Bent u ook benieuwd naar de gemaakte werkstukken?  

Op 27 februari bent u welkom op de tentoonstelling ervan. Tijd: 12.15 – 12.45 uur.  

 

Vooraankondiging sportdag 

 

Dit schooljaar houden we de sportdag op woensdag 15 mei. De ervaring leert ons dat het  

welslagen van deze sportieve dag mede te danken is aan de hulp van ouders.  

Die betrokken deelname maakt de dag tot een fijn jaarlijks terugkerend sportief 

evenement.  

Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw hulp? 

Vanaf nu al kunt u zich aanmelden om te helpen op 15 mei. 

Aanmelden bij Mieke Kuppen, m.kuppen@delinge.nl  

Bij voorbaat dank namens alle kinderen en het team van IKC De Doornick.  

  

mailto:m.kuppen@delinge.nl


Ervaringen van de kinderen bij de driehoekgesprekken………….. 

 

                        
  In de gesprekjes tussen enkele kinderen over het driehoekgesprek hoor ik: 

• Dat de kinderen een trots gevoel hebben  

• Dat dit komt omdat ze horen dat hun rapport er goed uitziet 

• “En dat ik goed werk op school” 

• “Ik zei dat ik het prima vond, dat ik trots ben op mezelf en blij” 

• “Ik ga steekwoorden op een briefje schrijven om mee te nemen” 

• “Ik knik alleen maar, vind praten spannend” 

• Als tip over hoe ik het gesprek zou willen doen: gewoon normaal praten 

• Ik vind het fijn dat het serieus is 

• Een top-moment in het gesprek was dat de juf vertelt wat ik niet fijn vond 

• En dat de juf zegt dat het goed gaat in de klas 

• Dat ik blij ben dat ik nu leef, vroeger praatte de juf met de ouders,                                                                                                                       

zonder kind erbij.  

Met dank aan de deelnemende kinderen! 

Namens werkgroep LOS, 

Ans, Maria, Mieke. 

 

Stijlvol decoreren van de halletjes 

Namens de werkgroep ‘halletjes’ willen wij een oproep doen aan de ouders om wat                                                                                                                                                

voorjaar/ Pasen accessoires af te staan. Die kunnen we gebruiken om de halletjes weer                                                                                                                                                         

stijlvol te decoreren de komende periode.                                                                                                                                                                                                                    

Hierbij denken we bv. aan: kunstbloemen/grasmatjes, vogeltjes, tuinkabouters, vaasjes,                                                                                                                              

schilderijen, eventueel nog paaseieren, haasjes!! 

Manuela Otten 
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Nieuws uit peuterspeelzaal Gijsje 

Nieuws van Gijsje 

 

 

Ontbijt bij Gijsje 

Tussen 7.00-7.30 uur is er bij Gijsje gelegenheid om                                                                                                                  

te ontbijten voor kinderen die in dit half uur gebracht                                                                          

worden. Na 7.30 uur is dat helaas niet meer mogelijk                                                                                               

i.v.m. de aanwezigheid van een groter aantal kinderen dat dan gebracht wordt.                                                                                                         

  

Vakantie opvang 

Voor elke schoolvakantie krijgt u via de mail een brief met de vraag of u gebruik wilt                                                                           

maken van opvang in de betreffende vakantie. We ontvangen graag altijd een reactie van                                                                                           

de ouders, ook die een doorlopend contract hebben (52-weken), zodat wij het juiste                                                                                      

aantal medewerkers per dag kunnen inzetten.  

 

Carnavalsfeest 

Ook dit jaar loopt Gijsje weer mee in de optocht met school op vrijdagochtend 1 maart.                                                                                                                

De kinderen mogen dan verkleed naar Gijsje komen, zodat we er mooi bijlopen in                                                                                                  

de optocht! 

 

Gijsje gaat uitbreiden 

Zoals u heeft kunnen lezen in de eerder verstuurde brief, gaat Gijsje uitbreiden.                                                                                                                      

De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Het streven is om in maart                                                                                           

te starten met een aparte 0-2 jaar groep. Wij hebben hier er erg veel zin in en zien                                                                                       

ernaar uit om alle kinderen zo goed mogelijke opvang aan te bieden. 

 

Wist U dat ….. 

• De fotograaf bij Gijsje komt om mooie portretten te maken van jullie kind(-

eren).  

• Dit zal gebeuren tijdens het spelen op maandag 18, woensdag 20 en donderdag                                                                                                                    

21 februari. 

• Alle medewerkers bij Gijsje een EHBO en/of BHV-diploma hebben. 

• Zij allen onlangs weer de jaarlijkse herhaling hiervan hebben gehad. 

• We werken met het thema ‘Kleding’. 



• Alle kinderen hier al veel vanaf weten en mooie creaties maken. 

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

• De jaarlijkse GGD-controle heeft plaats gevonden op 7-12-18 jl. 

• Het inspectierapport hiervan ter inzage hangt op het info bord naast de ingang                                                                                                               

van Gijsje. 

• We erg blij verrast waren met de goede opkomst bij de Kerstmarkt en alle 

werkjes                                                                                                                 

van de kinderen goed verkocht zijn! 

• Gijsje ook verwend is door Sinterklaas en de kinderen volop spelen met de nieuwe                                                                                                            

cadeaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag uit de MadScience cursus 

 

 
 



 
 

 

 

 



BSO IKC De Doornick 

 

De Kerstvakantie lijkt alweer een hele tijd geleden, maar daar willen wij toch graag nog 

even op terugkijken. Want behalve een heerlijke zelfgebakken appeltaart hebben we 

een heuse pyjamaparty gehouden en zijn we met z’n allen naar de bioscoop Pathé in 

Arnhem geweest mét de bus. 

             
 

De leidsters Sanne en Mil hebben de groep bij Pathé opgesplitst zodat er naar de film:                                                                               

‘Ralph breaks the internet’ of naar ‘De Grinch’ gekeken kon worden. Het bleek een                                                                                          

groot succes! 

Ook zijn er bij BSO De Doornick, zowel in de Kerstvakantie als in de maand januari                                                                                         

weer mooie creaties gemaakt door de kinderen of is er leuk samen gespeeld,                                                                                                    

binnen of buiten.  

 

         
 

 

    



 

 Raam schilderen 

 

  Met de lijmtang werken 

  Filmpjes kijken op het 

Chromebook 



 

 
Of bij mooi weer lekker in de touwen hangen en samen chillen.  

 

Herinnering “oortjes” bij Chromebook 

 

We hebben weer 20 Chromebooks erbij! 

De kinderen krijgen per schooljaar allemaal één keer nieuwe oortjes. De bedoeling is dat 

die de rest van het schooljaar meegaan. Mochten ze toch vóór het einde van dit 

schooljaar kapotgaan, dan moeten de kinderen zelf nieuwe oortjes aanschaffen. De 

kinderen wordt de mogelijkheid geboden om op school, voor €2,- nieuwe oortjes te 

kopen.  

 

Werkgroep Gedragsverwachtingen 

 

De werkgroep Gedragsverwachtingen stelt in overleg met de leerkrachten gedrags-                                                                          

verwachtingen op over hoe de kinderen zich op school het best kunnen gedragen om de 

sfeer in school zo prettig mogelijk te houden.                                                                                                                                               

Belangrijke woorden hierbij zijn: Veiligheid, Respect en Betrokkenheid. 

Er zijn al verwachtingen opgesteld voor de algemene ruimtes in 

school: de gang, de hal en de bibliotheek, het plein, de toiletten, de 

gymzaal en de kleedkamer. 

In de klas wordt met de leerlingen gesproken over hoe                                                                         

we lopen in de gang, dat we handen en voeten bij onszelf houden,                                                                                         

dat we rekening houden met elkaar, hoe we werken, of we stil zijn                                                                                    

of met de liniaalstem (zachte stem) praten, hoe we opruimen,                                                                                            

dat we elkaar helpen, hoe we sportief zijn en dat we op de goede manier gebruik maken 

van het toilet, enz.  

 

 



We bespreken met de kinderen dat het belangrijk is om rekening                                                                               

met elkaar te houden en dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor                                                                                  

de dingen die je doet.                                                                                                                                                            

Van deze afspraken hangen posters met picto’s en daarbij een                                                                                         

korte omschrijving in de gang om de leerlingen aan de verwachtingen                                                                              

te herinneren. Zo letten we er met elkaar op, dat we de 

verwachtingen goed toepassen. De leerkrachten geven de kinderen 

complimenten als ze zich eraan houden, ook aan kinderen die niet in hun eigen klas 

zitten, zodat de leerlingen merken dat de verwachtingen voor de hele school gelden.                                                              

We merken dat deze regelmatig herhaald  moeten worden om iedereen scherp te                                                                                         

houden. Er is al een goede vooruitgang geboekt  met het van buiten naar binnenkomen                                                                                    

en het rustig lopen in de gangen.  

 

De volgende stap is het werken in de klas zelf. Ook hiervoor stelt                                                                                    

de werkgroep verwachtingen op die met de rest van het team                                                                                     

worden besproken. Deze worden in de klas besproken met de                                                                                    

leerlingen en de bijbehorende picto’s worden toegelicht.                                                                                                 

Voor de rust en de concentratie in de groep is het belangrijk                                                                                          

dat de leerlingen gefocust zijn: recht op je stoel zitten, kijken en                                                                                

luisteren naar de leerkracht en met je taak bezig zijn. Op deze 

manier staat het leren centraal, maar is er gelukkig ook tijd 

 voor een grapje of gezelligheid. 

 

Terugblik Kerstmarkt 2018 

 

Op woensdag 19 december jl. organiseerden het team en de ouderraad van                                                                                                        

IKC de Doornick, weer een kerstmarkt. 

Het was een drukbezochte, gezellige en sfeervolle kerstmarkt. 

 

Elke groep had een kraam, waarin de leerkrachten de prachtige knutselwerken 

verkochten. 

De kraam van de Ouderraad werd bezet door hulpouders, die wekenlang thuis en op                                                                                

school, met een groepje ouders, prachtige artikelen maakten. 

Onze buren uit, ‘Zorgvoorziening Merlijn’, waren ook aanwezig met een kraam.                                                                                                                   

Ze verkochten zelfgemaakte kerstversieringen t.b.v. de OR en voor de duo fiets van                                                                             

Doornenburg. 

 

Er werd genoten van de te koop aangeboden heerlijke verse riefkoeken, koffie, thee,                                                                       

chocolademelk, glühwein en ‘sterrensoep’!  

De paardjes, de Kerstman en onze spreker Hidde, maakten de avond compleet. 

 

Op deze kerstmarkt werd ook weer een loterij gehouden. Ondernemers uit Doornenburg                                                                                   

maakten deze loterij mogelijk door schitterende cadeaus in te brengen. 

 

De totale opbrengst van deze kerstmarkt is € 1945,-. 



Dit jaar hebben wij het Eltink jeugdkamp van GVA een bedrag van €150,- geschonken. 

De rest van dit bedrag is voor de Ouderraad en wordt besteed aan activiteiten voor                                                                                           

de kinderen op school. 

 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het welslagen van deze kerstmarkt. 

Zonder uw hulp was deze fantastische avond niet mogelijk geweest. 

 

Team en Ouderraad IKC De Doornick. 

 

Carnaval in ‘t Kastilleke 

 

Carnaval is alweer in zicht. Onze carnavalsviering staat gepland op vrijdag 1 maart.                                                                                             

De carnavalsviering zal plaatsvinden op de ochtend. Hierbij zijn de kinderen van groep 1 

en de kinderen van Gijsje ook van harte uitgenodigd. Op deze ochtend zullen wij 

wederom onze eigen carnavalsoptocht door Doornenburg lopen met zelfgemaakte 

wagens. Ook is er weer een verkiezing van de mooiste wagen en gaan de kinderen 

heerlijk hossen in de gymzaal. Wij nodigen alle ouders uit om langs de route in 

Doornenburg te komen staan om onze mooie wagens te bekijken.                                                                                                                                                                 

De optocht begint om 10.30 uur.   

 

De route van de optocht is als volgt: 

Blauwe Hoek >  Pannerdensweg >  Homoetstraat in (bij Kort Oisterwijk) > Homoetstraat                                                                                              

(langs de seniorenwoningen), oversteken naar Van Heekstraat > links Vlasterenstraat >                                                                                     

links Duisterestraat> oversteken naar Clara van Delwig en dan langs Merlijn naar de 

gymzaal. 

 

                               
  

Het zou leuk zijn als de karren die gebruikt worden op deze dag ook mee kunnen                                                                                                

lopen in de optocht in Doornenburg op zaterdag.                                                                                                                                              



Op 1 maart zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.                                                                                                                                             

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ’s middags een eigen programma in de klas.  

 

Let op: op woensdag 27 februari om 11.50 uur bent u allemaal van harte                                                                                                   

uitgenodigd op het schoolplein voor de onthulling van de prins en prinses van IKC de 

Doornick.  

 

Kindergym 

 

 


