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De nieuwsbrief gaat over het volgende: 
 Uitnodiging voor de presentaties van de kinderen 

 Palmpasenstokken versieren 

 Koningsontbijt 

 Sjors Sportief & Sjors Creatief, zie ook flyer en onderzoek 

 GO! Gezond onderweg 

 21 maart was de Kangoeroewedstrijd 2019 

 Kledinginzameling 

 Nieuws vanuit de Ouderraad 

 Van harte aanbevolen: “Het kind van 9” 

 Sponsorloop 

 BSO De Doornick 

 VoetbalPlus bij De Bataven 

 Nieuws van Gijsje & Doortje 

 Sportdag 15 mei 



 

U kunt de volledige nieuwsbrief ook vinden op onze website! 

 

 
 

Uitnodiging:  Kinderen presenteren vanuit themamatisch werken aan u. 
 

                                     
Op donderdag 11 april willen de kinderen hun presentaties laten zien vanuit het thematisch 
werken. Zowel kinderen uit de onderbouw als de bovenbouw staan voor u klaar van 17.00 tot 
18.00 uur om hun vaardigheden te laten zien en horen. 
Ook kunt u een kijkje nemen in de schoolbieb, bij Gijsje en de BSO in bedrijf zien.  
Natuurlijk zijn ook opa’s en oma’s weer welkom. 
We maken een programma over wat er gepresenteerd wordt, en waar dit plaatsvindt. U bent door 
de hele school heen welkom. Het programma krijgt u begin april toegestuurd, zodat u thuis al kunt 
uitzoeken wat u wil zien. 
Van harte welkom allemaal namens alle kinderen en leerkrachten! 
 
 

Palmpasenstokken versieren 
 

                                                                                                                                                          
De kinderen uit de kleutergroepen mogen in de week van maandag 1 april t/m 5 april  

een palmpaasstok mee naar school nemen.  

We gaan deze stokken op school versieren en op donderdag 11 april gaan ze, voorzien van 

een broodhaantje wat door de school geregeld wordt, weer mee naar huis. Wilt u de 

stokken niet te groot maken en geen scherpe uiteinden eraan laten.  

  

 Groet Ineke, Ingrid. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhwoX42p_hAhXHxqQKHWg-Bh8QjRx6BAgBEAU&url=https://nivoz.nl/praktijkvoorbeeld-hoe-zet-ik-kinderen-aan-tot-creativiteit-leid-ik-ze-van-gebaande-paden&psig=AOvVaw1Vv87qUSrcCjxuk7ggnTwI&ust=1553686215155500


 

Koningsontbijt 12 april 

 

 

                   
 

Op vrijdag 12 april (Koningsdag) starten we de dag met een ontbijt in de klas. Het ontbijt 
wordt verzorgd door onze Koning, maar de kinderen mogen zelf een bord, beker en bestek 
meenemen.  
 

Sjors Sportief & Sjors Creatief en onderzoek 

 

 Hé allemaal,  

Heb je dit schooljaar al meegedaan aan Sjors Sportief & Sjors Creatief of kon je nog 

niet goed kiezen? Tot aan de zomervakantie zijn er nog een heleboel activiteiten die je 

kunt proberen!  

Op de Lingewaard flyer staan ze bijna allemaal, kijk ook op  

www.sjorssportief.nl voor nog veel meer activiteiten.  

 

Lingewaard flyer 

2018-2019.pdf
 

Oproep feedback Sjors Sportief en Creatief, 
 

Wij, drie derdejaarsstudenten van de opleiding Sport, Gezondheid & Management en 

stagiaires bij Transferpunt Sport, doen in opdracht van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) 

onderzoek naar de effectiviteit van het Sjors Sportief project in de omgeving Lingewaard. 

Hiervoor hebben wij een kleine enquête voor ouders van basisschoolkinderen opgesteld. Het 

zou ons erg helpen als u deze voor ons in zou willen vullen, het kost maximaal twee minuten 

van uw tijd en het is ook nog volledig anoniem. 

Hieronder vindt u de link naar de enquête, bij voorbaat dank voor het invullen! 

Link: https://su.vc/sjorssportief  

Het kan ook via een QR-code: 

 

https://su.vc/sjorssportief


 
 

Rayen, Stijn en Joost 

 

 

Go! Gezond onderweg 

 



21 maart was …………. 

 

DE GROOTSTE WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD   

                           “de Kangoeroewedstrijd”  

Kangoeroe-ambassadeur Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president van het 

Institute for Advanced Studies in Princeton (IAS): 

"Investeren in kennis begint bij de jeugd" 

Wij deden weer mee met de jaarlijks in maart te houden Kangoeroe reken- en 

wiskundewedstrijd, waaraan kinderen uit veertig landen deelnemen. De wedstrijd 

bestaat uit vijfkeuzevragen, die de kinderen waarschijnlijk nooit eerder gezien hebben. 

De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk.  Er zijn meerdere niveaus: de 

ingeschreven kinderen uit de groepen 3 en 4 werken aan het onderdeel wizFUN. De 

ingeschreven kinderen uit de groepen 5 en 6 doen mee aan wizKID en de ingeschreven 

kinderen uit de groepen 7 en 8 buigen zich over wizSMART. 

De kangoeroe leeft in Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 

werd daar voor het eerst zo’n wiskundewedstrijd georganiseerd. Door het gigantische 

succes zijn steeds meer landen mee gaan doen. 

Doel 

De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde  (en 

rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn. Je hebt een gezond stel hersens en het kan 

geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht.  

Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. 

Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek 

en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de 

hersengymnastiek van Kangoeroe. 

Binnen De Doornick is de afspraak dat kinderen die bij Cito-toetsen rekenen/wiskunde 

een goede score laten zien de mogelijkheid krijgen om individueel mee te doen. De 

desbetreffende kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden door de leerkracht over de 

deelname benaderd en al dan niet aangemeld. 33 kinderen doen dit jaar mee. De kosten 

voor deelname zijn voor rekening van de Doornick.  

De vragen                                                                                        

Het gaat om 24 verrassende vragen opklimmend in moeilijkheidsgraad, die stuk voor 



stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave 

zijn gegeven, één is er goed. De eerste vragen zijn gemakkelijk, maar gaandeweg worden 

ze pittiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? Rond 31 maart komen de 

antwoorden op de site. Nog even geduld, na de meivakantie komen de uitslagen binnen op 

school. 

Voor meer informatie: www.w4kangoeroe.nl 

Coördinator: Ans Weerepas  

 

 

 

 

 

 

Wij houden 
een 

http://www.w4kangoeroe.nl/


 

Nieuws vanuit de Ouderraad 

 
Op veler verzoek van kinderen en ouders kan er een schoolreisje georganiseerd worden.  

Er is lang voor gespaard. Mede doordat er een fantastische opbrengst was tijdens de 

kerstmarkt en de bijdrage vanuit de kledingactie bag2school steeds hoger wordt, is 

het dan zover! 

 

OP 8 april gaan we met de hele school naar Toverland! 

 

Omdat we de kinderen veilig willen vervoeren zijn er bussen ingezet van de Betuwe 

Express, hiervoor zijn de kosten 10 euro per kind. 

 

U leest dat het dus van groot belang is dat er goed ingezameld wordt voor de 

kledingactie. De school krijgt 30 cent per kilo. Gemiddeld halen we 150 euro per keer op. 

Ons streven is om 300 euro binnen te krijgen dus hopelijk houdt u de jaarkalender in de 

gaten en brengt u de kleding op de genoemde dag naar school! 

De eerstvolgende is op 8 april a.s.! 

 

Onze jaarlijkse camping dag is op donderdag 4 juli. Er is dan veel ouderhulp nodig, met 

name toezicht op de zwembaden. Vindt u het leuk om op zo’n leuke dag te helpen, dan 

kunt u er vast rekening mee houden en deze datum vrijhouden. 

Inschrijven voor deze dag is begin juni. 

 

 

Van harte aanbevolen: “Het kind van 9” 
 

Een aantal ouders van groep 5 zijn in februari naar de workshop “Het kind van 9” 

geweest. 

Zij waren hierover erg enthousiast en vonden deze workshop een echte aanrader. 

De workshop wordt gegeven door Gerdien Jansen. Gerdien laat het volgende weten: 

 

“Lieve allemaal, na de overweldigende belangstelling en omdat mijn mailbox volstroomde 

na de informatie van 19 februari over het KIND van 9, heb ik besloten om voor iedereen 

die het verhaal niet kon horen, ziek was, of achteraf aangaf erbij te willen zijn, op 

herhaling te gaan. Dus… 

Kon je niet? Ken je iemand die het verhaal mogelijk ook interessant zou vinden? Zou de 

informatie mogelijk iets kunnen zijn voor de leerkracht van je zoon of dochter, of voor 

je partner? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar dit mooie verhaal over de 

ontwikkelingsfase waarin een kind tussen de 8 en de 10 jaar zich bevindt.  

 

 

 

 

 



 

                                       
Kom dan luisteren op 8 mei, want dan vertel ik het verhaal met liefde nog een 

keer. Inloop 19.45 uur met koffie en thee, aanvang 20.00 uur, entree  €10,00 

Aanmelden graag per mail: kindcoaching@gerdienjansen.nl “ 

 
Sponsorloop 

 

Op dinsdag 9 april is op De Doornick de jaarlijks terugkerende sponsorloop. Vanaf 12.45 

uur rennen alle leerlingen van de school zoveel mogelijk gesponsorde rondjes. Natuurlijk 

is het fijn als we aangemoedigd worden tijdens de sponsorloop. 

Dit jaar staat helemaal in teken van care4tina. Deze stichting is een onafhankelijke 

organisatie die medische hulp verleent aan kinderen met schisis. 

Een medisch team bestaande uit o.a. een plastisch chirurg van Rijnstate Arnhem en een 

anesthesist van de Radboud-umc uit Nijmegen, beiden met een assistent, zijn bereid 

gevonden om jaarlijks naar Xian in China af te reizen. Gedurende 2 weken worden 

belangeloos kinderen geopereerd aan de schisis. 

Naast de leden van bestuur en dit medische team reizen 20 vrijwilligers mee naar Xian. 

De vrijwilligers betalen hun ticket en onkosten zelf. 

Alle giften die Care4tina ontvangt, worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. 

In 2016 heeft De Doornick ook voor deze stichting een sponsorloop georganiseerd.  

Waarom we weer voor deze stichting gaan lopen heeft te maken met de warme band die 

De Doornick heeft met deze stichting.  De tante van twee van onze leerlingen (Siem en 

Bart) heeft deze stichting opgezet. Ook reizen er dit jaar twee ouders van onze school 

mee als vrijwilliger naar China en maken deel uit van het zorgteam. Diana Niels, ouder 

van Siem en Bart en voorzitster van de O.R. haar tante, Elize Niels heeft deze 

organisatie opgezet. Ook reist Maaike Bakker, de moeder van Juan mee. 

Voor ± €  1.000,- kan er een kind geopereerd worden en nazorg krijgen. In de loop der 

jaren zijn vele kinderen door deze stichting van hun handicap verlost en krijgen zij meer 

kansen op een mooie toekomst.  

mailto:kindcoaching@gerdienjansen.nl


De leerlingen mogen sudocreme meebrengen. Dit wordt in de klas verzameld.  Hier is 

veel behoefte aan en wordt gebruikt bij de verzorging voor en na de operatie. 

Tijdens de vastenactie verdiepen wij ons niet alleen in deze stichting, maar kijken wij 

ook naar het land waar deze stichting actief is, China. In de klassen gaan wij op zoek 

naar de cultuur, religie, gezondheidszorg en onderwijs in China. 

Op Goede Vrijdag presenteren de klassen tijdens een “kleine viering” aan elkaar wat zij 

over China hebben geleerd. 

 

 
BSO De Doornick 

Waar de leidsters van de BSO het meest van genieten, is dat zowel de oudere als de 

jongere kinderen elkaar weten te vinden, elkaar helpen, samen spelen en leren van elkaar

 
 

Geschminkt worden tijdens de carnavalsvakantie kan bijvoorbeeld ook een mooie 

tekening op je hand zijn als je dat liever wilt. En dat wil Meike graag voor je doen. 
 

    
 

Ontdekken wat je allemaal zelf al kunt. 

 



 
Als jongens onder elkaar, samen in het zand de grootste avonturen bedenken en ten uitvoer 

brengen… 

 

 

 
 
Of samen experimenteren met verf en daarna de allermooiste creaties maken… 

 

 
 
Je zou denken dat de kinderen na school, geen school meer kunnen zien… maar het tegendeel is 
waar: Met meester Guus blijkt schooltje spelen bij de BSO een feest! 

 

 



VoetbalPlus bij De Bataven 
 

 

 
 

 

De Doornick 

Blauwe Hoek 40 

6686 AE Doornenburg 

 

Onderwerp: VoetbalPlus bij de Bataven    Gendt 19 maart 2019 

 

Geacht schoolbestuur, 

Het jeugdbestuur van vv de Bataven gaat onderzoeken of het mogelijk is om te starten 

met het zogenaamde VoetbalPlus. 

VoetbalPlus is bedoeld voor jongens en meisjes met een fysieke of verstandelijke 

beperking (bijvoorbeeld autisme, TOS), die cognitief of sociaal emotioneel niet 

meekunnen met leeftijdsgenoten en beter tot hun recht komen in een speciaal 

voetbalteam. Maar het is geen G-voetbal. G-voetbal gaat uit van de gebruikelijke 

spelregels. VoetbalPlus geeft meer ruimte aan de individuele beperking. 

 

In beweging zijn, plezier beleven en samen voetballen, zoals dat past bij deze groep. Dat 

zijn de uitgangspunten van VoetbalPlus bij vv de Bataven. De bedoeling is om te beginnen 

met VoetbalPlus voor jongens en meiden van 7 tot en met 10 jaar. 

 

De eerste stap die we als vereniging willen zetten, is het inventariseren van de 

belangstelling voor VoetbalPlus in en rondom Gendt. Dat doen we door dit bericht te 

plaatsen op onze site en onze facebookpagina en in lokale nieuwsbladen. Een aantal 

scholen, waaronder uw school, schrijven wij aan met het verzoek dit bericht onder de 

aandacht te brengen van leerlingen en ouders, bijvoorbeeld door het te plaatsen in de 

schoolkrant of op uw site. 

 

De Bataven wil starten met VoetbalPlus, als er voldoende belangstelling voor is. Daarbij 

is het nadrukkelijk niet onze bedoeling om spelers, die al actief zijn bij omliggende 

voetbalverenigingen, weg te trekken. Wij richten ons op nieuwe aanwas. Bij de mogelijke 

invoering van VoetbalPlus bij de Bataven worden de ter zake deskundigen van de KNVB 

betrokken. Vooraf gaan we kort in gesprek met de nieuwe spelers om de talenten en 

uitdagingen door te nemen, zodat iedereen op zijn manier kan meedoen met de training. 



 

Belangstellenden voor VoetbalPlus bij vv de Bataven kunnen zich vóór 1 mei 2019 

aanmelden bij Martijn Engels via email: Batavenplusteam@gmail.com 

met de volgende gegevens: 

• Naam: 

• Adres: 

• Woonplaats: 

• Telefoonnummer: 

• Leeftijd: 

                                                             Met vriendelijk groet, 

                                                             Wim Gelsing, Jeugdvoorzitter vv de Bataven. 

 

Nieuws van Gijsje & Doortje 

 

Opening Doortje 
Vanaf 11 maart is de 0-2 jaar groep Doortje geopend. De voormalige koffiekamer van de leerkrachten 
is mooi opgeknapt en een gezellige ruimte geworden om de jongste kinderen te kunnen opvangen. 
Yolanda en Rinske zijn de vaste gezichten die bij Doortje werken. 
 

 
 

 

 
 



Omdat een aantal spullen vanuit Gijsje zijn meeverhuisd naar Doortje is de groepsruimte van Gijsje 
heringericht en een volledige peutergroep geworden voor kinderen van 2-4 jaar.  
 Anja en Anita zijn de vaste gezichten die bij Gijsje werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Training Gezonde Start 
Yolanda en Anita volgen momenteel een training Gezonde Start. Deze training gaat over een gezonde 
leefstijl bij kinderen; Hoe kan je een gezonde leefstijl vanuit de kinderopvang ondersteunen en 
stimuleren, samen met de ouders. Onder leefstijl wordt vooral verstaan, voeding, beweging, gewicht 
en een veilige omgeving. Jonge kinderen die gezond opgroeien en een gezonde leefstijl aanleren, 
hebben een grotere kans dat ze op latere leeftijd gezond zijn en blijven. De sleutel voor zo’n goede 
start is de opvoeding. En wat is mooier dan hier samen aan te mogen werken. 
  
Koningsontbijt  
Op vrijdag 12 april staat het koningsontbijt gepland. Ook de peutergroep Gijsje zal hier aan 
deelnemen. Om 8.30 uur zal er dan voor de kinderen van die vrijdag een ontbijt klaar staan. Ze 
hoeven dan thuis niet eerst te eten voordat ze naar Gijsje komen. 
 
Stagiaire  
Per 21 maart is er een stagiaire gestart bij de peutergroep Gijsje op de donderdag en vrijdag. Ze heet 
Samantha en heeft een postertje op het memobord naast de ingang van Gijsje opgehangen om zich 
zelf voor te stellen. 
  
Wist U dat …..  

 U onlangs een mail ontvangen heeft over nieuws van Doortje. 
 Hierin staat dat we slofjes over de schoenen dragen bij Doortje, tijdens het     halen en 
brengen  
       van de kinderen, dit om hygiënische redenen. 
 We momenteel aan het thema Vervoer werken en hierbij allerlei voertuigen aan bod  
       komen. 
 Er elke week een ander voertuig centraal staat.  
 De kinderen alles al weten over de auto en fiets. 
 Er hangt altijd informatie over het thema op het informatiebord in de groepsruimte. 
 En als u meer wilt weten, dit altijd kan vragen. 
 Op 11 april vrije inloop is van 17.00-18.00 uur om een kijkje te nemen bij Gijsje en Doortje. 
 Rinske per 25 april gaat genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. 
 Er wordt gezocht naar vervanging voor haar. 

 

 

 



Sportdag 2019 

Op woensdag 15 mei 2019 vindt, op het sportterrein van GVA, de sportdag van De 

Doornick plaats.  

 

Dit jaar vertrekken wij gezamenlijk van school naar het sportterrein en weer terug. De 

sportdag start om 08.30 uur en eindigt om 12.15 uur op school. 

Tijdens het sporten krijgen de kinderen drinken en een verrassing. Verstandig is het om 

de kinderen een tussendoortje mee te geven.  

Mochten de voorspellingen van dien aard zijn dat de sportdag niet door kan gaan, dan 

geven wij dat middels een mail door, op dinsdag 14 mei. Dan is er een reguliere schooldag 

gepland. 

Een sportdag kunnen wij niet alleen uitvoeren, daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij 

zijn nog steeds op zoek naar ouders die groepjes willen begeleiden. Via onderstaand 

mailadres kunt u zich opgeven.  

m.kuppen@delinge.nl 

 

Met sportieve groeten, 

Werkgroep Sportdag. 

 

De volgende nieuwsbrief 6 verschijnt op 17 mei. 

mailto:m.kuppen@delinge.nl

