
 
Nieuwsbrief  De Doornick nummer 6,schooljaar 2018-2019 

agenda 

mei  

17  Juf Ingrid jarig 

17 Nieuwsbrief 6 

21 Juffen-dag in de groepen 1 t/m 4 

29 Meester Arthur trouwt vandaag 

30 Hemelvaartsdag vrij 

31 Vrij 

  

juni  

4 Feestelijke dag i.v.m. het 20-jarig bestaan van de Linge-scholen 

7 Studiedag onderbouw kinderen van gr 1 t/m 4 vrij 

9 Juf Maria jarig 

10 2e Pinksterdag vrij 

17 t/m 20  Inschrijven door ouders voor leerling-ouder-leerkrachtgesprek gr 1 t/m 8 

21 Rapport gr 2 t/m 8 

24 - 27 Leerling-ouder-leerkrachtgesprekken in gr 1 t/m 8 

26 Wijziging uitgaan Nieuwsbrief 7, de laatste van dit schooljaar 

  

juli  

1 - 5 Laatste schoolweek info volgt 

18 Meester Roy jarig 

8 – 18 aug Zomervakantie  

  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
✓ Juffen-dag in de groepen 1 t/m 4 

✓ Penningmeester gezocht in Ouderraad 

✓ Sponsorloop opbrengst 

✓ Feestelijke dag i.v.m. het 20-jarig bestaan van de Linge-scholen 

✓ Open Sport Spektakel 2019 

✓ Nieuws van Gijsje & Doortje 

✓ BSO inbreng                                                                                                                             



 

 
U kunt de volledige nieuwsbrief vinden op onze website! 

 
Juffen-dag groep 1 t/m 4 

 

Juffen-dag groep 1 t/m 4 

Op dinsdag 21 mei vieren de juffen van groep 1 t/m 4 hun verjaardag. 

We houden de gewone schooltijden aan.  

Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. 

De kinderen mogen verkleed op school komen. 

We maken er een leuke dag van! 

 

Penningmeester gezocht in OR 

 

De ouderraad is dringend opzoek naar een nieuwe penningmeester. 

 

Wat houdt de functie in: 

- De financiële administratie van de ouderraad.  

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven betreft 

activiteiten binnen de school. 

Samen met de voorzitter van de ouderraad maak je beslissingen over uitgaven.  

 

- Beheren van de rekening en de kas van de ouderraad. 

 

- Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren. 

 

- De begroting maken voor activiteiten. 

 

 

De administratie is goed op orde dus kan zo overgedragen worden. 

 

Zie jij je in onze nieuwe penningmeester neem dan contact op met Anique Otten. 
a.otten@delinge.nl. 

 

Sponsorloop 

 
 

Dinsdag 9 april hebben we met de hele school gelopen voor CARE4TINA. 

Wat was het een sportieve en gezellige middag.  

Er zijn heel veel rondjes gelopen. 

De opbrengst is  € 4.255,-   geweldig!!!! 

Jongens en meisjes dank jullie wel!!! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif16z795DiAhXOyqQKHbjRDaYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.taartenmaken.nl/inspiratie/how-to/stapeltaart-maken/&psig=AOvVaw2JvlJiyP--brYCyAOwsvyV&ust=1557576819365151
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Feestelijke dag i.v.m. het 20-jarig bestaan van de Linge-scholen 

 

"Vier je Talent!" 

Vanuit de Open Academie wordt aan alle Linge-scholen een cultureel project 

aangeboden. Omdat scholengroep De Linge 20 jaar bestaat. Geweldig toch?  Op onze 

school wordt 4 juni een feestelijke dag bezorgd vol muziekworkshops voor álle 

leerlingen. Tijdens deze workshops wordt, onder professionele begeleiding gewerkt aan 

een presentatie waarmee de verschillende groepen elkaar én het publiek gaan verrassen 

in de wervelende "Vier je Talent-Show".  Het precieze tijdstip van de voorstelling volgt 

t.z.t.                                                                                                                                           

Wij hebben er nu al zin in! 

 

Open Sport Spektakel 2019 

 

Slotdag GVA 

Poster.pdf
 

Op zaterdag 15 juni wordt er op de velden van voetbalvereniging GVA het Open Sport 

Spektakel 2019 georganiseerd.  

Een superleuk en sportief event met veel toffe spellen en als afsluiting een 

spectaculaire survival.  

Kinderen woonachting in Doornenburg en in de leeftijd van 6 tot 19 jaar kunnen gratis 

deelnemen aan dit event. 

 

Het event bestaat uit 2 delen, een ochtend- en middagprogramma: 

Het ochtendprogramma is voor jeugd onder 12 (6 tot 12 jaar/ groep 3 t/m groep 8) 

Het middagprogramma is voor jeugd onder 19 (12 tot 19 jaar/ voortgezet onderwijs) 

 

Dus heb je zin in spektakel, meld je dan vóór 31 mei aan! 

Aanmelden kan bij Esther Vermeulen, via mail: esther.vermeulen@live.nl 

Jeugdleden van GVA kunnen zich aanmelden via de jeugdleider. 

 

Helpende handjes zijn op de dag zelf altijd erg welkom! 

Mocht je (ouders/verzorgers/opa’s & oma’s) willen helpen tijdens dit leuke en gezellige 

spektakel, meld je dan aan bij Esther Vermeulen. 

 

Tot ziens op zaterdag 15 juni! 

Sportieve groeten, 

 

Werkgroep Open Sport Spektakel - GVA  

Ad Drost 

Bas de Ridder 

Sieb Vermaas 

Bas Brom 

Esther Vermeulen 

mailto:esther.vermeulen@live.nl


 

 

Nieuws van Gijsje & Doortje 

 

Personeel Doortje 

Vanaf 16 april geniet Rinske van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Zij wordt 

vervangen door Mandy Jansen. Yolanda en Mandy zijn dus momenteel de vaste gezichten 

bij Doortje. Mandy heeft al een postertje opgehangen om zichzelf voor te stellen, maar 

bij dezen ook nogmaals in deze nieuwsbrief. Naast de ingang bij de groep Doortje hangt 

een bord met de medewerkers en dagen wie erop welke dagen 

werkt. 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag wil ik me even voorstellen.                                                                                                                           

Mijn naam is Mandy Jansen, 34 jaar en ik woon inmiddels 32 

jaar met veel plezier in Leuth. In mijn vrije tijd sport ik, 

besteed ik tijd aan mijn familie en doe ik graag leuke dingen 

met vrienden/vriendinnen. 

Ik werk nu ongeveer 8 jaar met veel plezier in de kinderopvang.                                                                            

Ieder kind is uniek en dat maakt het werken met kinderen zo bijzonder. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen en vooral veel plezier beleven. 

Vanaf 23 april aanstaande zal ik Rinske gaan vervangen tijdens haar verlof. Ik kijk 

ernaar uit om er samen met uw kind(eren) een fijne tijd van te maken!                                              

Mochten er vragen zijn dan sta ik daar altijd voor open. 

Vriendelijke groet, 

Mandy Jansen 

 

Zomervakantie 

Onlangs heeft u een mail ontvangen over vakantie opvang tijdens de zomervakantie. 

Graag uw aandacht voor deze informatie en we zien uw reactie graag tegemoet vóór 1 

juni, zoals in de brief staat vermeldt, zodat wij tijdig een goede vakantieplanning kunnen 

maken. 

 

Juffen-dag 

Op dinsdag 21 mei vieren we samen met de juffen van de onderbouw de juffendag. We 

doen die ochtend mee aan een spellen circuit dat uitgezet is over verschillende groepen 

en ruimten. Tevens zorgen we voor iets lekkers voor de kinderen. 

Deze dag staat het thema Clowntjes centraal en de kinderen mogen dan ook verkleed 

komen als clowntje. 

 

Stagiaire  

Per 15 april is er nog een stagiaire gestart bij de peutergroep Gijsje op de maandag en 

dinsdag. Ze heet Sarah en zal nog een postertje op het memobord naast de ingang van 

Gijsje opgehangen om zichzelf voor te stellen. 



 

Wist U dat …..  

• We onlangs (7 mei jl.) een ontruiming hebben geoefend met de kinderen. 

• Het alarm afging en we vervolgens naar buiten zijn gelopen. 

• Dit verliep prima. 

• We zijn gestart met een nieuw thema, nl. Het Circus.        

• Er elke week een onderwerp uit het circus centraal staat.  

• Er hangt altijd informatie over het thema op het informatiebord in de 

• En als u meer wilt weten, dit altijd kan vragen. 

• We graag de namen van de kinderen in de jassen zien, zodat de kinderen geen       

      verkeerde jas aankrijgen. 

• Om 8.25 uur de bel gaat en u dan de klas in kan komen. 

• Dus graag op de gang wachten tot 8.25 uur de bel gaat. 

• Tijdens het brengen en ophalen bij Doortje, blauwe sloffen over de schoenen  

      aantrekken. 

• De sloffen staan op de witte kast naast de deur. 

• Dit is i.v.m. de hygiëne op de vloer voor de kruipende kinderen. 

 

 

BSO De Doornick 

 

BSO/opvang op de woensdagen en vrijdagen? 

 

In januari van dit jaar is er een brief naar de ouders uitgegaan 

met daarin de vraag in hoeverre er interesse is voor BSO/opvang 

op de woensdagen en vrijdagen. 

Op een enkele reactie na is hier nauwelijks respons op gekomen. 

Hierdoor zijn wij vergeten om ouders op de hoogte te brengen 

van het resultaat, waarvoor onze welgemeende excuses.  

De uitslag is dat er onvoldoende aanmeldingen zijn, zodat wij 

helaas geen BSO/opvang kunnen aanbieden op de woensdagen en 

vrijdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Zonnig weer in de maand april: Dus behalve binnen, nu ook lekker buiten genieten! 

 

 

 Met Kapla bezig 
 
 

 
 

 Kunst maken 



 

  
Fruit eten op de tafeltennistafel…. 

En in de Meivakantie samen leuke dingen doen: 

 



 
Lekkere dingen bakken en opeten natuurlijk! 

 

    
Prachtige Koningsmutsen maken 

 

 



      
En Koningsspellen met ekaar doen 

 

 

En met z’n allen een dagje uit naar het Watermuseum in Arnhem, met de bus! 

 

    
Watermuseum: Levensgrote luchtbellen zelf maken en nog veel meer…. 

Het was een zeer geslaagde Mei-vakantie! 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief, nummer 7 gaat uit op woensdag 26 juni.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 


