
 
Nieuwsbrief  De Doornick nummer 7,schooljaar 2018-2019 

agenda 

  

juli  

  

1 - 5 Laatste schoolweek  

5 High Tea in de groepen ter afsluiting! 

5 Uitvegen groep 2 

5 Gratis schoolmeubel om 12.00 u 

18 Meester Roy jarig 

8 t/m 16 

aug 

Zomervakantie  

augustus  

  

19 aug Eerste schooldag opening 8.30 u, kijkje in groepen en informatiebrochure 

september  

  

2 t/m 5 Welkom/driehoekgesprek gr 2 t/m 8 

13 sept  Nieuwsbrief 1 schooljaar 2019/2020  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
✓ Laatste schoolweek informatie! 

✓ Informatie High Tea 

✓ Vakantierooster en studiedagen De Doornick schooljaar 2019/2020 

✓ Contactmomenten met leerling-ouders-leerkracht in schooljaar 2019/2020 

✓ BSO inbreng 

✓ Uitvegen in groep 2 

✓ Vraag aan ouders, opa’s & oma’s: schoolbiebouder 

✓ Nieuw vanaf september 2019: schoolbiebspreekuur 

✓ VakantieBiebapp 

✓ Schoolmeubels gratis 

✓ Nieuws van Gijsje & Doortje 

 

 



 

 

 

 
 

                                                                                                                          

Laatste schoolweek informatie 

 

Maandag tot en met donderdag worden de reguliere schooltijden aangehouden.Op 

vrijdag is iedereen om 12.00 uur uit. 

 

Maandag 1 juli: eigen programma in de klas. Eigen eten en drinken meenemen. 

 

Dinsdag 2 juli: brandweer. Eigen eten en drinken meenemen. 

De brandweer komt langs bij ons op school! ‘s Ochtends zal er voor de onderbouw een 

parcours zijn en ‘s middags voor de bovenbouw. De rest van dag is er een eigen 

programma in de klas.  

  

Woensdag 3 juli: Wisseldag en musical. Eigen tussendoortje meenemen. 

De kinderen starten in de eigen klas en van 9.00-10.00 uur schuiven zij door naar de 

leerkracht(en) van volgend schooljaar om met hen kennis te maken. Groep 8 heeft 

generale repetitie. 

 

Om 10.30 uur gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 naar het schuttersgebouw om naar de 

musical van groep 8 te kijken. 

’s Avonds wordt de musical opgevoerd voor de ouders en belangstellenden. 

 

Donderdag 4 juli: Campingdag. Géén eten, drinken en lunch mee. 

8.30 uur Groep 1 t/m 3 gaat met de huifkar naar Camping De Waay.  

Groep 4 t/m 8 gaat op de fiets naar de camping met de bovenbouwleerkrachten en 

hulpouders. 

Graag meenemen: tas met je naam, zwemkleding en een handdoek.  

Wilt u uw kind thuis alvast insmeren met zonnebrandcrème en het ook meegeven naar de 

camping? 

Groep 1 t/m 3 wordt om 14.00 uur door de ouders opgehaald op de parkeerplaats bij de 

camping. 

Groep 4 t/m 7 fietst voor de veiligheid via de Koffiemolen naar school.  

Groep 8 fietst vanaf de camping zelf naar huis. 

 

Vrijdag 5 juli: High Tea en klas opruimen 

 

Groep 1 en 8 zijn de hele dag vrij. 



Kinderen uit Groep 2 t/m 7 nemen zelf wat lekkers mee en houden de High Tea in de 

vorm van een picknick. In de klas wordt met de kinderen overlegd wat zij lekker vinden 

en dat wordt op geeltjes geschreven die op de deur van het lokaal komen te hangen. 

De kinderen nemen een van de geeltjes mee naar huis en nemen vervolgens de hapjes op 

vrijdag mee naar school.  

De resterende tijd wordt gebruikt om de klas op te ruimen. 

12.00 uur vakantie! (u kunt het tafeltje en stoel meenemen, zie verder in nieuwsbrief). 

HIGH TEA in de groepen 2 t/m 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Op de laatste schooldag, vrijdag 5 juli, houden we een High Tea met de leerlingen.  

Het zou fijn zijn als ieder kind wat hapjes meeneemt van thuis, die op vrijdagochtend 

worden opgesmikkeld in de klas. 

Het handigst is dat de kinderen zelf een beker en een bordje meenemen. 

In de klas wordt met de kinderen overlegd wat zij lekker vinden en dat wordt op 

geeltjes geschreven die op de deur van het lokaal komen te hangen. 

De kinderen nemen een van de geeltjes mee naar huis en nemen vervolgens de hapjes op 

vrijdag mee naar school.  

De kinderen mogen i.p.v. een hapje ook drinken meenemen, bijv. Ice tea of dubbelfris. 

Dit wordt natuurlijk een heel lekkere en gezellige afsluiting van ons schooljaar! 

 

Groetjes,  

De werkgroep 

 



 

 

 

Vakantierooster en studiedagen 2019-2020 De Doornick 

 
 

Zomervakantie* 2019 8 juli t/m 16 aug 

Kermisdagen 16 sept en 17 sept 

Herfstvakantie* 14 okt t/m 18 okt 

Kerstvakantie* 23 dec t/m 3 jan 

Voorjaarsvakantie** 24 febr  t/m 28 febr 

2e Paasdag   13 april  

Meivakantie* 27 april t/m 8 mei 

Hemelvaartsvakantie 21 en 22 mei 

2e Pinksterdag 1 juni 

Zomervakantie* 2020 13 juli t/m 21 aug 

Studiedagen gr 1 t/m 8 vrij 17 sept, 2 okt, 20 mei 

Vrije vrijdagochtenden groep 2-4 i.v.m. 

aantal uren onderbouw 

6 dec, 24 jan, 12 juni 

* deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld.   

** wijkt af van data die door de overheid zijn opgegeven i.v.m. Carnaval. 
 

 

 

Contactmomenten met leerling-ouders-leerkracht in schooljaar 2019/2020 
 

In schooljaar 2019/2020 ziet het rooster van contactmomenten er als volgt uit: 

 

Wat 

  

Wanneer  Waar  Voor wie  

opening schooljaar, 

kijkje in groepen & 

informatiebrochure per 

groep. 

1e schooldag,  

19 augustus 

8.30 uur 

speelplein IKC de 

Doornick 

Kinderen, ouders 

leerkrachten 

medewerkers 

welkom/driehoekgesprek 2 t/m 5 september  groepen 2 t/m 8 kind 

ouders 

leerkracht 

rondleiding door kind 

aan ouders 

24 oktober groepen 2 t/m 8 kind 

ouders 

leerkracht 

driehoekpraatje: 'Hoe 

gaat het?' 

4 t/m 7 november groepen 1 t/m 3 kind 

ouders 

leerkracht 

driehoekgesprek na 

rapportage 1 

20 t/m 23 januari groepen 3 t/m 8 kind 

ouders 

leerkracht 

presentaties door 

kinderen aan ouders 

m.b.t. thematisch 

werken 

Datum volgt 

Tijd: 

17.00 – 18.00 uur 

Groepen 2 t/m 8 kind 

ouders 

leerkracht 

driehoek/eindgesprek na 

rapportage 2 

29 juni t/m 2 juli Groepen 1 t/m 7 kind 

ouders 

leerkracht 



 

 

 

 

 
BSO de Doornick inbreng 

 

Terugkijkend op het (bijna) afgelopen schooljaar, kunnen de pedagogische medewerkers 

Sanne en Mil concluderen dat de BSO-familie gegroeid is met veel jonge kinderen. En 

dat is fijn, want wij zullen deze zomer ook afscheid moeten nemen van onze oudste 

BSO-kinderen die naar de middelbare school gaan en die veelal vanaf hun 4e jaar al lid 

van de BSO-familie zijn. En dat is best moeilijk…. 

 

Mirthe en Meike gaan naar de middelbare school. Voor hen beiden en voor hun ouders, 

betekent dit een nieuwe episode in hun leven en de meiden hebben er veel zin in!  

Toch zullen wij ze erg gaan missen… want Mirthe en Meike hebben ieder op hun eigen 

manier al die jaren een hele leuke en positieve draai aan de BSO weten te geven. Dank 

jullie wel hiervoor! 

 

 

 

 

      
Die goede oude tijd…                            Mirthe, 2013                                                                     Meike, 2013 
 



 Meike en Mirthe, 2013 

Lieve Meike en Mirthe, wij wensen jullie namens alle BSO-kinderen en Sanne en Mil, heel 

veel plezier op jullie nieuwe school!  

Een foto-impressie van enkele jonge BSO’-kinderen 

Zoals te zien op de foto’s hebben de jonge kinderen inmiddels hun eigen plekje bij de 

BSO-familie veroverd en voelen zij zich veilig genoeg om de wereld om hen heen verder 

te ontdekken. 

    

 



 
 

De Zomervakantie is in aantocht.   

Alle kinderen en ouders wensen wij alvast een hele fijne zomervakantie toe met veel 

zon, waterpret en vooral heel veel plezier en tot volgend schooljaar! 

 

Uitvegen in groep 2 

 

Op de laatste schooldag vrijdag 5 juli om 11.30 uur worden de kinderen in groep 2 de 

klas uit geveegd. Een jaarlijkse traditie in de kleutergroep, waarbij de ouders van deze 

kinderen uitgenodigd zijn. Hartelijk welkom ouders! 

 

Beste ouders, opa’s & oma’s: Schoolbiebouders gevraagd 

 
Wat is er nu leuker dan op maandag- of donderdagmiddag een paar uurtjes in de 

schoolbieb te helpen samen met enkele kinderen, die biebexpert zijn in hart en nieren! 

Zij kunnen u vast veel leren! Het is zinvol en fijn dat er ook een volwassene in de 

schoolbieb aanwezig is. Samen met de biebexperts houdt u zich bezig houden met: 

• Boeken in de kasten plaatsen; 

• Kinderen helpen zoeken naar een passend boek; 

• Boeken die terug komen innemen; 

• Boeken uitlenen; 

• Zorgen dat de boeken er netjes en uitnodigend bijstaan; 

• Thematafels maken bv. in de seizoenen, rond Sinterklaas en Kerst enz. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid van Oostwaard.: 

i.vanoostwaard@delinge.nl   
 

mailto:i.vanoostwaard@delinge.nl


 

NIEUW vanaf sept: Schoolbiebspreekuur dinsdags tussen 13.00 en 14.00 uur. 

 

Soms zijn kinderen op zoek naar informatie bij hun Topondernemerswerk en kunnen ze 

het juiste boek moeilijk vinden of het boek willen ze reserveren. Dat kan vanuit thuis 

ook gebeuren. Ga daarvoor naar de website van onze school www.dedoornick.nl  Klik 

boven in de balk op informatie. Er verschijnt een rijtje, waarin onderaan Bieb op school 

staat. Klik erop en je komt via een link op de schoolbiebsite. Rechts bovenin klik je op 

‘aanmelden’. Dan is je pasnummer de gebruikersnaam en je wachtwoord voor-en 

achternaam aan elkaar in kleine letters (zonder ‘van de’).  

Lukt dit niet dan zal uw kind een nieuw wachtwoord hebben aangemaakt. Kan ook. De 

gereserveerde boeken komen op donderdagen naar De Doornick en worden dan 

uitgeleend. Ook verhalende leesboeken kunnen zo gereserveerd worden.  

We willen de mogelijkheid bieden aan kinderen om deze handeling op school te kunnen 

doen onder leiding van juf Ans.  Hiervoor is tijd gereserveerd op dinsdagmiddag tussen 

13.00 uur en 14.00 uur in de mediatheek. Het reserveren kunnen alle kinderen op deze 

manier leren en doorgeven. Handig als je het kunt!  

 

VakantieBieb-app 
 

 Heerlijk, lezen tijdens de vakantie! Waar ga jij lezen? En wat? Julius Zebra? Gips? 

Moppen van Paul van Loon? Een grote stapel boeken past alleen niet altijd in de 

koffer… Daarom is er de gratis VakantieBieb-app. Dan heb je altijd een hele stapel 

superleuke jeugdboeken bij je, op je telefoon of op je tablet. 

  

De VakantieBieb voor kinderen is geopend van 1 juni t/m 31 augustus. De app is gratis te 

downloaden in de App Store en Google Play Store (je hoeft niet eens lid te zijn van de 

Bibliotheek). Meer informatie op:  www.vakantiebieb.nl. 

  

Ps: er staan ook boeken voor jeugd van 12-18 jaar in de VakantieBieb en vanaf 1 juli 

verschijnen er gratis titels voor volwassenen. Een cadeautje van de Bieb. Fijne vakantie! 

  

Een iPad mini winnen? Bekijk hier de winactie van de VakantieBieb 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/winactie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dedoornick.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/winactie.html


Schoolmeubels gratis op vrijdag 5 juli om 12.00 uur 

 

Joepie, we krijgen nieuwe meubels op school! 

Dat betekent afscheid nemen van de huidige tafels en stoelen. 

Niet zomaar, want het volgende idee ontstond: 

Ouders en kinderen, die dit zouden willen, kunnen op de laatste schooldag van dit 

jaar gratis hun eigen tafel en stoel mee naar huis nemen! Om 12.00 uur op vrijdag 

5 juli gebeurt het. Daarna wordt het restant weggewerkt. 

Wellicht voor sommige ouders nu al jeugdsentiment en over een aantal jaren vast en 

zeker ook voor de kinderen! 

      

                Dag tafel en stoel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van Gijsje & Doortje 

 

 

Zomer 

Nu de zomer weer volop is aangebroken, is het insmeren met zonnebrandcrème weer erg 

belangrijk. Het zou dan ook fijn zijn dat de kinderen ‘s morgens al ingesmeerd gebracht 

worden. Wij smeren zo nodig in de loop van de dag de kinderen nogmaals in. Tevens 

houden we rekening met de warmte en spelen op het heetst van de dag niet buiten.  

  

Afsluiting Schooljaar 

Nog ongeveer 1,5 week en dan begint de zomervakantie. Er is een aantal jaar een 

afsluiting geweest door een eindfeest voor de kinderen te organiseren. Dit jaar is er 

geen eindfeest in die vorm. 

We hebben immers onlangs een mooie voorstelling gehad van de Open Kunst Academie 

waarvoor alle kinderen waren uitgenodigd. Tevens hebben we in de laatste week voor de 

zomervakantie erg veel verjaardagen en afscheidsfeestjes van de kinderen, waardoor er 

in die week al voldoende extra aandacht is voor het einde van het schooljaar. We maken 

er dus de hele volgende week een afsluit- week van. 

  

 

 

 

 

 

Schoolvakantie rooster 

Het schoolvakantie rooster voor volgend schooljaar 2019/2020 zier er als volgt uit: 

Tijdens deze schoolvakanties is er geen peutergroep. 

Vakantierooster 2019 – 2020   

Zomervakantie 2019:   8 juli t/m 16 augustus 2019 

Linge studiedag:   2 oktober 2019 

Herfstvakantie:   14 t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie:   23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie:  24 februari t/m 28 februari 2020 

2e paasdag:   13 april 2020 

Koningsdag:   27 april 2020 

Meivakantie:   27 april  t/m 8 mei 2020 

Bevrijdingsdag:    5 mei 2020 

Hemelvaart:   21 en 22 mei 2020 

2e pinksterdag:   1 juni 2020 

Zomervakantie 2020:  13 juli t/m 21 augustus 2020 

 

 

 



Stagiaires  

Samantha heeft inmiddels haar stage bij ons afgerond en afscheid genomen. Zij gaat 

haar opleiding weer verder op school volgen. 

Sarah zal nog tot de zomervakantie bij ons blijven op de maandag en dinsdag . Na de 

zomervakantie komt zij weer terug op de woensdag, donderdag en vrijdag. 

  

Maandag middag peutergroep 

Met ingang van het nieuwe schooljaar, 19 augustus 2019 zal er op maandagmiddag ook 

een peuter- groep starten, bij voldoende aanmeldingen. We zullen hetzelfde programma 

aanbieden als in de ochtenden, maar de groep zal kleiner zijn. De groep zal starten om 

12.15 uur en tot 14.45 uur zijn, zodat u eventueel aansluitend de kinderen van de 

basisschool kunt ophalen. Voor verdere informatie kunt u bij de medewerkers terecht 

of bij het kantoor van De Linge, tel. 026-3179933. 

 

Wist U dat …..  

• Rinske inmiddels op 24 mei bevallen is van een mooie dochter Elin. 

• Zij nog heerlijk geniet van het verlof, maar per september weer begint met  

     werken. 

• We na de zomervakantie er een nieuwe collega bij krijgen, Marijke Janssen. 

• Zij al veel ervaring heeft en lange tijd bij  De Linge werkt op een andere locatie. 

• We na de zomervakantie gaan werken over het Thema Water.  

• We voor dit thema nog opzoek zijn naar materialen zoals; stukje slang, regenpijp,  

      goot, bakjes, zeef, trechter e.d. om een waterbaan op een bord te kunnen maken. 

• We tijdens de zomervakantie vakantie-opvang  aanbieden en hier gezellige weken 

van maken.  

• Gijsje en Doortje dan ook veel samen zullen spelen en daar waar kan ook met de 

BSO kinderen spelen. 

• We iedereen een mooie, fijne, gezellige zomer én vakantie toewensen. 

• We iedereen weer graag terug zien op 19 augustus! 

   

 

 

 
Namens IKC team en medewerkers van De Doornick, Gijsje & Doortje, BSO. 


