
 
Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 2,schooljaar 2019-2020 

Agenda 

 

Oktober    

3 

9 

Opening Kinderboekenweek 2019 Thema: Reis mee! 

Afsluiting Kinderboekenweek: Kinderboekenmarkt 12.00 - 13.00 uur 

7 t/m 10  Schrijf je in voor de rondleiding, die uw kind geeft op 24 oktober. De 

lijst hangt op of bij de klasdeur. 

11  Nieuwsbrief 2 

14 t/m 18  Herfstvakantie 

23  Rondleiding voor de ouders door hun kinderen gegeven van 16.30 - 17.30 

uur voor groep 5/6 

24  Rondleiding voor ouders door hun kind(eren) gegeven van 17.30 - 18.45 

uur voor de groepen 1/2, 3, 4/5 ,6/7, 7/8   

28 t/m 31  Inschrijven voor ‘Hoe gaat het nu’-gesprek in de groepen 1 t/m 3 

November   

4 t/m 7   ‘Hoe gaat het nu’-gesprek in de groepen 1 t/m 3 

 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 

✔ Wijziging datum v/d rondleiding in groep 5/6 

✔ Tevredenheidsonderzoek 

✔ Schoolbieb wijziging uitleen naar huis 

✔ Fietstocht 75 jaar bevrijding in Doornenburg 

✔ Rondleiding : wat, waarom en hoe 

✔ Kinderboekenweek en kinderboekenmarkt 

✔ Nieuws van Gijsje & Doortje 

✔ Nieuws van BSO De Doornick 

✔ Volgende nieuwsbrief 

  



   

Wijzigingen datum rondleiding door kinderen in groep 5/6 

 

Beste Ouders/verzorgers van groep 5/6, 
 
De rondleiding in de groep op 24 oktober kan helaas niet doorgaan. 
De rondleiding voor groep 5/6 wordt verplaatst naar woensdag 23 oktober van 16:30 
tot 17:30. 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Esmee en Juf Iris. 
 

Tevredenheidsonderzoek  

 

Onder ouders, leerlingen en medewerkers houden we binnenkort weer een 

tevredenheidsonderzoek. U ontvangt de vragenlijst medio november. 
 

Topondernemers nieuwe thema 

 

We sluiten aan bij het Kinderboekenweek thema: ‘Reis je mee”. Hierin staan de 

vervoermiddelen centraal. Wij breiden dit thema uit in onze wereldverkenning methode 

Topondernemers. 

In de groepen 5 t/m 8 werken we aan het thema: Reizen.  

Ons doel is de kinderen te leren meer eigenaar te zijn van hun leerproces. Inleidend 

kijken en praten we over wat er zoal te zien is op de praatplaat en maken de kinderen 

een mindmap van alles wat ze al weten over het thema. Binnen het thema geven de 

kinderen daarna richting aan de verschillende onderdelen door zichzelf een vraag te 

stellen, die hen uitdaagt om op zoek te gaan naar de uitkomst ervan. Om u een idee te 

geven: 

D.m.v. de opdrachtkaarten, in gr 5/6  weten de kinderen bv.: 

● alles over Schiphol 

● hoe je een dagje weg regelt 

● hoe de zeevaart vroeger was 

● hoe een brief nu reist en vroeger 

● hoe de cultuur in een ander land is 

● hoe een schoolreisje wordt georganiseerd 

● hoe het was om vroeger op vakantie te gaan 

● meer over hun fijnste vakantieland 

● hoe je de weg kunt vinden in je vakantieland 

In groep 7/8  weten de kinderen na het inzetten van de opdrachtkaarten bv. : 

● meer over ons zonnestelsel 

● de geschiedenis van onze ruimtevaart 

● wat een ideale vakantiebestemming is 

● meer over het wad en wat je er kunt doen 

● over hoe je een wereldreis kunt plannen 

● meer over de landen rond de Middellandse zee 

● het herkennen van trekvogels 

● de vlaggen van verschillende landen 

 

Tevens kijken we of er individueel of samen aan gewerkt kan worden. We leren het kind 

hoe en waar te zoeken met de aanwezige middelen. Ook kiest de leerling uit de 



aangeboden presentatievormen de voor hem/haar juiste, die past bij zijn/haar 

onderzoeksvraag. Het leerproces is belangrijker, dan het product. Bij de uitvoering van 

de presentatievormen maken de kinderen gebruik van de hiervoor opgestelde criteria 

kaarten. 

 

In groep 4 wordt voorbereidend gewerkt aan de vaardigheden, zowel in sociale zin als in 

de praktische uitvoering. Zij werken vanuit het thema: ’Op vakantie’.  bv. aan 

● het maken van een reisverslag 

● een muurkrant 

● strip 

● kwartet 

● boekje 

● kijkdoos 

● toneelstukje 

Bij deze vaardigheden zijn criteria opgesteld, waaraan het product moet voldoen. 

De beide thema’s lopen van week 43 t/m week 49. 

 

 

Schoolbieb wijziging uitleen naar huis 

  

Uitleen naar huis: 

De groepen 4 t/m 8: 

Kinderen mogen 3 boeken per kind in hun biebtijd kiezen. Het boek waarin ze graag thuis 

willen lezen, mag mee naar huis genomen worden, mits het binnen twee weken weer terug 

op school komt. De verantwoordelijkheid ligt bij het kind en in het verlengde hiervan bij 

u, als ouders.  De boeken worden op hun persoonlijke pasje uitgeleend. Zo is dit altijd in 

het systeem terug te vinden. Van tijd tot tijd checken de biebouders de geleende 

boeken.  

De groepen 1 t/m 3: 

De ouders van kinderen uit de groepen 1,2 en 3 krijgen de mogelijkheid om op 

donderdagmiddag tussen 14.30 u en 14.45 uur met hun kind in de bieb een boek 

voor thuis te kiezen. Dus niet meer op de maandagmiddag! 

 

● er regels gelden in de Schoolbieb; 

● de kinderen wekelijks kunnen lenen; 

● de leerkrachten ook boeken uit de schoolbieb inzetten bij thema’s!  

Veel leesplezier! Let op: Voorgelezen worden is voor kinderen in alle leeftijden heel 

belangrijk, ook thuis! 

 

  Jong en oud staan stil bij 75 jaar bevrijding in Doornenburg 

 

Op woensdag 2 oktober organiseerde de Historische Kring Doornenburg een ’75-jaar Bevrijd’            
herdenkings fietstocht voor onze leerlingen. De leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8 bezochten              
onder begeleiding van de Kringleden 6 belangrijke locaties in Doornenburg die een belangrijke rol              
hebben gespeeld tijdens WO 2.  

Op die locaties werden verhalen verteld over wat er tijdens de oorlogsjaren is gebeurd en hoe dit                 
escaleerde naar de bombardementen en de grote evacuatie in oktober 1944. 



De kinderen hadden voorafgaand aan deze fietstocht over dit thema enkele weken gewerkt in              
hun groep. Met gespitste oren van dichtbij horen en zien wat er in die tijd in Doornenburg heeft                  
plaatsgevonden, bracht de geschiedenis ineens vlakbij. “We hebben veel geleerd, vanmorgen!”,           
was een veelvuldig gevleugelde uitspraak van de kinderen. En: “Ik wist dit allemaal niet!”. De               
kinderen uit groep 6/7 maakten een muurkrant over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen uit              
groep 7/8 stelden een werkstuk op hierover. U krijgt dit vast te zien tijdens de rondleiding van uw                  
kind op 24 okt.  

Op dezelfde dag sloten ook de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 aan door samen een kijkje te                   
nemen en te luisteren bij het monument. Betrokken kinderen, die hoe jong ook, deze plek in hun                 
gedachten zullen houden. Mooi! 

Volgend jaar wordt de fietstocht herhaald voor alle belangstellenden op zondag 5 april 2020.              
Rond die tijd worden ook door de Kring – in samenwerking met koor Jekadee – twee concerten                 
georganiseerd om 75 Jaar Bevrijding te vieren. Doornenburg werd precies 6 maanden na de              
bombardementen op 2 april 1945 bevrijd door de geallieerden. 

 

 De rondleiding voor u wordt door uw kind gegeven i.s.m. de leerkracht 

 

Op 24 oktober is het weer zover. Dan is uw kind vast ingeburgerd in zijn/haar nieuwe 

leeromgeving. Uw kind wil aan u graag vertellen hoe er gewerkt wordt, welke materialen 

er ingezet worden en uitleg geven over wat er zoal te zien is in de klas. Wat hangt er 

zichtbaar voor iedereen en waarom? 

Ons doel hierbij is dat uw kind zijn/haar betrokkenheid bij het leerproces en de 

gedragingen aan u overbrengt. Dit maakt dat het leren nog meer een stukje van 

hem/haar wordt: eigenaar zijn van je eigen leerproces voelt stoer en uitdagend naar de 

toekomst. Daar zijn we allen trots op! 

Samen met de leerkracht bereiden de kinderen hun rondleiding voor. Als ouders wordt u 

op een speciale manier geïnformeerd. Veel vragen van u zullen door uw kind beantwoord 

worden en natuurlijk is de leerkracht in de buurt om bij te springen. 

 

Het is fijn u dan ook weer te zien! 

Bij elke groep hangt vanaf maandag 7 okt. t/m donderdag 10 okt.de lijst om u in te 

schrijven.  

Hier zijn de tijden alvast te bekijken: 

1e ronde van 17.30 tot 17.45 

2e ronde van 17.50 tot 18.05 

3e ronde van 18.10 tot 18.25 

4e ronde van 18.30 tot 18.45 

 

Wees welkom! 

 
 

DE BETEKENIS VAN DE KINDERBOEKENWEEK voor IKC DD in 2019 

Thema: ”Reis mee!”                            En De Kinderboekenmarkt! 

 

De aftrap van onze Kinderboekenweek  

De Kinderboekenweek is een periode van 10 dagen waarin de hele school intensief met 

leesbevordering  aan het werk is en tevens de opening van een nieuw leesbevorderings 

jaar. De belangrijkste doelen zijn: 



● als school een krachtige impuls aan het werken met kinderboeken te geven; 

● kennis maken met nieuwe boeken; 

● plezier en interesse beleven aan het lezen en kijken in kinderboeken door 

verwerkingsactiviteiten in het kader van het thema te plaatsen. 

Voor iedere groep wordt een verhalend boek uitgewerkt en per bouw een informatief 

boek. In de informatieve boeken staan de voertuigen centraal. Ook in de verhalende 

boeken zien we allerlei uitzonderlijke voertuigen terug. Het motto: “Reis mee!” geeft aan 

dat het vooral gaat om de reis, niet om het reisdoel. De reizen zijn spectaculair en 

avontuurlijk. 

Als extra dimensie wordt in de uitwerkingen ook het boek als vervoermiddel gezien. Het 

brengt de lezers met behulp van verbeelding en fantasie naar een onbekende situatie, 

een andere wereld en soms zelfs een andere tijd. 

 

Als afsluiting van de kinderboekenweek houden we op woensdag 9 oktober van 

12.00 tot 13.00 uur een KINDERBOEKENMARKT op het schoolplein en bij slecht 

weer in de BSO. 

Het was weer een drukte van jewelste! Veel gekocht en verkocht. Ook de ‘Read 

Shop’ liet een mooie collectie zien! Dank aan de werkgroep voor de organisatie. 

 

 

 

 

 

 Nieuws van Gijsje & Doortje 

 
Helaas is er bij de vorige Nieuwsbrief wat mis gegaan, waardoor het Nieuws van Gijsje en Doortje 
ontbrak. Voor nu volgt weer onze bijdrage.  

 
  

Bereikbaarheid Gijsje en Doortje 
Enige tijd geleden hebben jullie een mail gehad met het nieuwe mailadres van Gijsje en Doortje. 

Dit is nl. één zelfde mailadres geworden, en wel; kdvdedoornick@delinge.nl 
Tevens zijn wij altijd bereikbaar per telefoon op ons telefoonnummer;  0481-422892 
 

mailto:kdvdedoornick@delinge.nl


Omdat wij niet altijd in de gelegenheid zijn om u allen persoonlijk te woord te staan en/ of direct 
antwoord te geven als de groep vol met kinderen is, ontvangen wij graag de extra opvang of  
ruilaanvragen per mail. Tevens ontvangen wij graag een bericht bij afwezigheid van uw kind. 
 

Opvang in de Vakanties 
Tijdens schoolvakanties is er altijd opvang bij Gijsje en Doortje. Afhankelijk van uw contractvorm is dit 
al standaard ingekocht of neemt u  opvang per vakantie af. Wij sturen u voor elke vakantie een mail 
met de vraag en uitleg of u gebruik wil maken van de opvang in die betreffende vakantie en voor 
welke datum u dit moet aangeven om zeker te zijn van opvang. Binnenkort ontvangt u de mail om 
opvang aan te vragen voor de Kerstvakantie. 
 
 

Gezond voedingsbeleid 
Binnen de kinderopvang van De Linge werken we met een gezond voedingsbeleid. Dat houdt in dat 
wij zo min mogelijk voedingsproducten geven met toegevoegde suikers en (verkeerde)vetten erin. 
Wij bieden de kinderen geen aanmaaklimonade aan, maar thee, water en melk. Het broodbeleg 
bestaat o.a. uit kipfilet, 30+ (smeer-)kaas, appelstroop, pindakaas, halvajam. Ook de tussendoortjes 
zijn verantwoord en bestaan o.a. uit fruit en/of groente zoals komkommer, tomaat, paprika, of 
magere yoghurt, crackers, maiswafels, soepstengels.  Dit verantwoorde voedingsbeleid is o.a. 
gebaseerd op richtlijnen van het voedingscentrum, wat kinderen in deze leeftijdscategorie nodig 
hebben aan voedingsstoffen. 
Ook traktaties bij verjaardagen of feestjes adviseren wij om (zoveel mogelijk) passend binnen het 
gezonde voedingsbeleid te houden. Eventueel zouden wij kunnen beslissen een traktatie die wat 
minder gezond is, mee naar huis te geven. 
 

AVG- wet 
Onlangs heeft u het formulier mee naar huis gekregen om toestemming te geven voor uw kind in het 
kader van de AVG-wet. Denkt u eraan dit formulier weer aangekruist en ondertekend in te leveren? 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  
 

Wist U dat …..  
● Er op maandag een nieuwe vrijwilligster is begonnen bij Gijsje. 
● Zij heet Willy Stinissen en was eerder bij een andere peuterspeelzaal al vrijwilligster. 
● We erg blij zijn dat ze nu bij Gijsje komt helpen en heten haar van harte welkom. 
● Coby en Margriet nu ook op dinsdag bij Gijsje komen helpen als vrijwilligers. 
● Wij nog regelmatig reserve ONDERBROEKEN tekort komen. Dus mocht u nog wat hebben 

liggen wat uw kind te klein is, wij kunnen het goed gebruiken. 
● De NAAM van uw kind in de jassen / tassen e.d. heel fijn is, zodat wij en de kinderen hun 

eigen spullen makkelijk kunnen vinden. 
● Ook op zelf meegebrachte voeding, flessen, melkpoeder torentjes de naam van uw kind 

erg handig is, i.v.m. veelal dezelfde flessen. 
 
  
  

 BSO De Doornick 

 

De kop van het nieuwe schooljaar 2019/2020  is er weer af… 



Inmiddels zitten we alweer in de maand oktober en kijken we terug op 6 weken school en 
BSO-opvang. Een hectische periode met veel nieuwe indrukken en het zoeken naar je eigen 
plekje binnen je groep. Zo ook bij de BSO, waar we nieuwe jonge kinderen wegwijs mochten 
maken tussen allerlei kinderen van verschillende leeftijden. En dat verliep heel goed. 

   

 

Het September-thema ‘Jungle’ 

De BSO-ruimte is afgelopen september tot een ware ‘Jungle’ omgetoverd, mede dankzij de 
door de kinderen meegebrachte dieren-knuffels, de gemaakte groene bladeren en mooie 
wandversieringen, waaronder een mooie leeuwenkop. Heel jammer dat al dit moois weer 
plaats gaat maken voor ons nieuwe thema. 

Het Oktober-thema: ‘Herfstige Halloween’ 

Het thema ‘Herfstige Halloween’ staat in het teken van vrolijke spoken, spinnen, heksen etc. 
Dit, omdat we nu met veel nog jonge kinderen te maken hebben. De oudere kinderen mogen 
uiteraard wel lekker griezelig gaan doen, zij het dat ze rekening dienen te houden met de 
jongeren onder hen. 

Er zullen behalve de Halloween-aankleding van de BSO-ruimte, ook maskers, grote en 
kleine spookjes, heksen en spinnen gemaakt worden om mee naar huis te nemen. En 
natuurlijk zelfgemaakte spookkoekjes om op te eten!  

                   

  



 Foto-impressies van september 2019: 

   

 

Help!!! 

Wie, o wie kan ons blij maken met plankjes van ongeveer 15 x 20 cm en spijkers, groot en 
klein? Onze planken en spijkers zijn nu bijna allemaal op… zó jammer! Wij kunnen álles 
gebruiken. Overbodig gereedschap is ook heel welkom! Onze kinderen zijn u er heel 
dankbaar voor.  



   

 

                    



 

  



Belangrijke gegevens van BSO De Doornick: 

Telefoonnummer BSO De Doornick: 06 – 190 296 77  

(Tijdens openingstijden bereikbaar, buiten openingstijden graag inspreken via voicemail). 

Mailadres: bsodedoornick@delinge.nl 

 

BSO-openingstijden: maandag t/m vrijdag: 07.00 – 08.30 uur en 14.30 – 19.00 uur.  

 
Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief, nummer 3 gaat uit op vrijdag 22 november 
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