
 
Nieuwsbrief  IKC De Doornick nummer 3,schooljaar 2019-2020 

Agenda 

 

December   

3  Muzikaal Sinterklaas optreden van groep 1/2 bij Merlijn 

4  Fijne verjaardag  voor juf Femma 

5  Sinterklaasfeest 

6  Studiedag, kinderen van gr 1 t/m 8 zijn vrij. 

11  Fijne verjaardag voor Mandy van de kinderopvang 

16  Groep 8 volgt minilessen op het OBC in Bemmel 

18  Muziekvoorstelling ‘Troef’ voor de groepen 3, 4/5, 5/6 in de gymzaal op school 

19  Kerstviering 

20  Studiedag onderbouw, kinderen gr 1 t/m 4 zijn vrij 
De groepen 5 t/m 8 zijn om 12.00 uur vrij 

23 dec 

t/m 4jan 

Kerstvakantie 

Januari   

1  Fijne verjaardag voor juf Mieke 

4  Fijne verjaardag juf Angelique en juf Hanny 

7  Luizenpluis brigade bezoekt de groepen 

16  Kunstmenu workshop voor de groepen 1/2 
Fijne verjaardag voor juf Sanne 

17  Kunstmenu workshop voor de groepen 3,4,5 

18  Kunstmenu workshop voor de groepen 6,7,8 

Fijne verjaardag voor Rinske van de kinderopvang 

22  Start Nationale Voorleesdagen gr 1/2 

24  Studiedag onderbouw, de kinderen van gr 1 t/m 4 zijn vrij 

27 t/m 30  Inschrijven door ouders voor leerling-ouder-leerkracht gesprek in gr 3 t/m 8 

31  Rapport mee groep 3 t/m 8 

31  Nieuwsbrief 4 

Februari   

1  Afsluiting van de Nationale Voorleesdagen in gr 1/2 

3 t/m 6  De driehoeksgesprekken vinden plaats 

 

 

 

 

 

 



Wie ook al jarig waren in dit schooljaar staan nu hieronder vermeld: Vanuit de 

nieuwsbrief alsnog een goed levensjaar gewenst! 

 

Juf Caroline op 16 augustus 
Anja van kinderopvang op 23 augustus 
Mil van BSO op 8 oktober 
Juf Esmee op 13 oktober 
Anita van kinderopvang op 1 november 
Anique conciërge op 21 november  

 

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 
 

Informatie Sinterklaasfeest 
Informatie Kerstviering 

Nieuws van Gijsje & Doortje 

Vorming groep 2/3 

Wijziging van de planning rapport en driehoeksgesprekken 

BSO nieuws De Doornick 

Luizenpluis brigade 

Minilessen op het OBC 

Lingewaard Natuurlijk! 

Studiemiddag verbetertraject 

Voorleeskampioen De Doornick 

 
U kunt de volledige nieuwsbrief ook vinden op onze website! 

 

 
Informatie Sinterklaasviering 
 

Op woensdag 4 december mag de schoen op school gezet worden. 
Neem dus allemaal maandag 2 december je schoen mee naar school! 
 
Groep 1 t/m 5 
Op donderdag 5 december verwelkomen de groepen 1-5, Sinterklaas, op het Kasteel 

Doornenburg. 
De kinderen van deze groepen worden om 08.30 uur op school verwacht en lopen samen 
met de leerkracht/ouders richting het kasteel. 
Ouders zijn vanaf 08.45 u. tot 09.00 u. welkom op de binnenplaats van het kasteel. Na 

het welkomstwoord zwaaien we de ouders uit. 
Vanaf 09.00 u. volgen de leerlingen van groep 1 t/m groep 5 een gezellig sinterklaas- 
programma in het kasteel. Zo zullen ze een bezoek aan Sinterklaas brengen 
en een spelletjescircuit volgen. 
 
Groep 6 t/m 8 
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 maken surprises. De surprises kunnen op 4 

december  ingeleverd worden. De surprises worden gedurende deze dag in de hal 

tentoongesteld, zodat iedereen de creativiteit kan bewonderen.  
 
Alle groepen moeten voor deze dag een lunchpakket meenemen. Groep 6-8 ook voor  

10 uur een tussendoortje. 



 
Let op! Vrijdag 6 december zijn alle groepen vrij!! 
 

Met vriendelijke sint groeten van de werkgroep 

 
 

                                                                                                                                          

                                     
Informatie Kerstviering volgt via e-mail z.s.m. 
 
 
Nieuws van Gijsje & Doortje 
 

 
Bereikbaarheid Gijsje en Doortje 
Nogmaals; 
Het mailadres van Gijsje en Doortje is hetzelfde, en wel; kdvdedoornick@delinge.nl 
Tevens zijn wij altijd bereikbaar per telefoon op ons telefoonnummer;  0481-422892. 
Inmiddels beschikken we ook over een mobiele telefoon die we kunnen gebruiken bij calamiteiten. 
 
Opvang in de Kerstvakantie 
De Kerstvakantie is van 23 dec t/m 3 jan. Wij bieden opvang op alle dagen, behalve de feestdagen, 
25-26 dec Kerst en 1 januari Nieuwjaarsdag, dan is de opvang gesloten. 
De opvang van Gijsje en Doortje zullen daar waar mogelijk veelal samengevoegd worden. Dit kan 
tevens betekenen dat er een andere medewerker werkt op de opvangdag van uw kind, dan u van ons 
gewend bent. Uiteraard doen we ons uiterste best om er prettige vakantie opvang dagen van te 
maken. 
 
Sinterklaasfeest  
Ook bij Gijsje en Doortje schenken we uiteraard aandacht aan dit kinderfeest. Echter passen wij het 
wel aan, en vieren dit kleinschalig, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Vaak wordt het feest al 
in overvloed gevierd, thuis, bij opa en oma’s, in winkels, verenigingen, én is het spannend genoeg 
voor de kinderen.  
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Op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 december zullen wij op de groep met de aanwezige 
kinderen het Sinterklaasfeest vieren. En ook dit jaar hebben we weer cadeaus gevraagd aan 
Sinterklaas, voor de groepen. 
 
Kerstfeest 
Op donderdag 19 en vrijdag 20 december zullen we met de aanwezige kinderen een Kerstbrunch 
nuttigen, en zo aandacht schenken aan het kerstfeest. 
We zullen samen met de kinderen leuke tafelversiering maken en samen de tafel dekken. Tevens is 
het erg leuk als de kinderen in feestkleding komen, zodat het geheel er sfeervol en gezellig uitziet. 
  
GGD Inspectie 
Op 4 okt. Jl. heeft de jaarlijkse onaangekondigde GGD-inspectie plaatsgevonden. Hiervan is inmiddels 
het rapport gearriveerd en voldoen we op alle onderdelen aan de gestelde eisen. Hier zijn we erg 
trots en tevreden over. Het rapport hangt voor u ter inzage op het mededelingenbord naast de 
ingang van Gijsje. 
 
Luizencontrole 
Na elke schoolvakantie vindt er een hoofdluiscontrole plaats bij alle kinderen in de school. 
Ook de peuters bij Gijsje worden voortaan hierin meegenomen. Er komen dan een aantal ouders bij 
Gijsje in de groep en kijken de kinderen na. De medewerkers van Gijsje zijn hierbij altijd aanwezig en 
stellen de kinderen gerust als dit nodig is. Mocht een kind het heel spannend vinden en echt niet 
willen, dan laten we dat zo. We proberen ze ermee vertrouwd te laten worden en bouwen dat rustig 
op.  
Als er hoofdluis geconstateerd wordt, krijgen ouders een brief mee met richtlijnen hoe te handelen. 
 

Uitbreiding op de vrijdag bij Gijsje 
Omdat de (opvang) vraag blijft groeien, zijn we op vrijdag aan het uitbreiden naar een groep van 16 
kinderen, waar voorheen tot 8 kinderen werd gepland. Dat betekent dat we dan op alle ochtenden 
groepen van 16 kinderen krijgen.  
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op de vrijdag, dus mocht u interesse hebben, dan graag 
contact opnemen met het kantoor van De Linge. Zij zijn bereikbaar van 8.30-12.30 op 
telefoonnummer 026-3179933 of via de mail kinderopvang@delinge.nl  
 
Wist U dat ….  

● De kinderen al veel geleerd hebben en weten over het Thema Winkel. 
● We ook daadwerkelijk een bezoek gebracht hebben aan de plaatselijke winkel, 

supermarkt. 
● En we net als Bobbi in het boek, echte pannenkoeken hebben gebakken met de gekochte 

boodschappen. 
● Sinterklaas de cadeautjes in de speelgoedwinkel gaat kopen. 
● De kinderen bij Doortje kennis maken met het Thema Het Bos. 
● Er elke week een dier uit het bos centraal staat. 
● En de groepsruimte al mooi aangekleed is met alle spelmateriaal en werkjes van de 

kinderen. 
● We u vragen de blauwe slofjes over uw schoenen te doen bij het betreden van de 

groepsruimte Doortje, i.v.m. de hygiëne. 
● Wij het erg prettig vinden als de NAAM van uw kind in de jassen / tassen e.d. staat, zodat 

wij en de kinderen hun eigen spullen makkelijk kunnen vinden. 
● Wij iedereen alvast een hele fijne feestelijke decembermaand willen wensen. 
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● En onderstaande tegeltjes wijsheid willen we u niet onthouden; 
 
 
 
 
 
 
De belangrijkste rol en  
vaardigheden van opvoeders, 
onderwijzers en coaches is 
situaties creëren die zoveel 
mogelijk ruimte, begeleiding 
en aanmoediging bieden aan 
het zelf doen 

 
 

 

 

 

 

 



  

Vorming groep 2/3 

 

Voor de zomervakantie was het volgens de prognose van toen wenselijk om dit schooljaar 

rond januari groep 3 aan te vullen met een aantal groep 2 kinderen. 

Op dit moment weten we dat het aantal leerlingen in groep 1 /2 terecht komt op 31. Op 

dit aantal en op de inhoud is het vormen van een 2 / 3 combinatie geen noodzaak. Tevens 

is het niet wenselijk de overige groepen aan te passen. 

Dit besluit is besproken in alle geledingen. Hierbij is iedereen nu geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

Planning rapport en driehoeksgesprekken 

 

De toetsen van Cito Midden staan dit schooljaar gepland vanaf 13 januari. Als alle 

gegevens beschikbaar zijn in de groepen 3 t/m 8 en tevens het plaatje compleet is voor 

het groep 8 advies, gaan de rapporten mee in de groepen 3 t/m 8. Dat zal zijn op vrijdag 

31 januari. De driehoeksgesprekken vinden dan plaats in de week van 3 februari. U kunt 

zich inschrijven hiervoor van 27 t/m 30 januari. 

 

 
 

Inkijkje bij de BSO 
 

Het is een gezellige drukte bij de BSO. Veel jonge kinderen vinden er al snel hun plekje. 
Zowel ‘s morgens vroeg bij de VSO (Voorschoolse opvang), als bij de BSO zelf.  

Soms krijgen de oudere kinderen veel publiek van de jonge kinderen als er bijvoorbeeld een 
ingewikkelde knikkerbaan is geconstrueerd en deze uitgetest gaat worden. 

   

 



Of twee oudere kinderen creëren een uitdagend parcours in de gymzaal voor iedereen. 

 

Herfstvakantie:  

In de Herfstvakantie is er een culinaire dag geweest waarbij de kinderen allerlei lekkere 
dingen gemaakt en opgegeten hebben! 

   

Er is o.a. in de gymzaal gespeeld, geknutseld, gebouwd en we zijn een blokje om geweest 
naar het kasteel en de speeltuin. 



  

Blij met plankjes en spijkers! 

In de Herfstvakantie zijn wij ook nog blij verrast door Natascha die gehoor gegeven heeft aan 
onze oproep in de vorige Nieuwsbrief. Zij bracht ons heel veel houten plankjes en spijkers 
voor de BSO, super fijn! Dank je wel Natascha, wij zijn er heel erg blij mee! 

Halloween: 

Vanwege de jonge kinderen hebben we dit keer een vrolijke Halloween gevierd i.p.v. een 
griezelige enge Halloween. Er zijn mooie knutsels gemaakt en er zijn ook nog ‘Halloween 
gewonden’ gevallen… 

            



     

Plein weer bladvrij: 

Met veel enthousiasme hebben enkele BSO-kinderen het hele plein ontdaan van de vele 
gevallen bladeren! Knap werk en hartelijk dank allemaal! 

  

Klasbord 

Wat is Klasbord? 

Alle ouders van de BSO-kinderen hebben een email gekregen met daarin uitleg over 
Klasbord. Klasbord is in het kort gezegd: Communicatie tussen school (in ons geval de BSO) 
en thuis. 

De digitale communicatie zal plaats gaan vinden middels tekst en foto’s, die alleen voor de 
BSO-ouders, in een beveiligde digitale omgeving beschikbaar zijn. 

BSO-ouders kunnen zodoende op de hoogte gehouden worden van wat de kinderen zoal 
gedaan hebben tijdens een BSO-dag. 



Om e.e.a. te kunnen realiseren geven wij de BSO-kinderen in week 48 een 
toestemmingsverklaring mee. Dit is een formulier waarop ouders kunnen aangeven of ze wel 
of niet willen dat hun kind op de foto’s komt.  

Zouden de BSO-ouders er voor willen zorgen dat het formulier ook weer ingevuld bij de BSO 
terug komt? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

  

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 

 

Luizenpluis brigade 
 

Luizen Pluizen: 

Elke dinsdag na een schoolvakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Indien er luizen 

zijn dan wordt de betreffende klas geïnformeerd en indien nodig de hele school 

geïnformeerd. De ouders/verzorgers van het betreffende kind worden persoonlijk 

ingelicht zodat ze gelijk met de behandeling kunnen starten (zie uitleg in bijlage). 

Aansluitend voert de luizen werkgroep extra controles uit totdat het niet meer nodig is. 

 

Let op: Om het luizenpluizen zo goed mogelijk te laten verlopen vragen we het volgende: 

Na elke schoolvakantie op dinsdagochtend bij uw kind geen gel of haarlak te gebruiken 

en het haar zo veel mogelijk los of in een staart te doen. Hartelijk dank voor uw 

medewerking. 

De luizen werkgroep: 

Sandra Derkzen, Ilona Huisman, Elise Bosgoed, Maaike Peters, Ketut Vd Brink, Lotte 

Rensen, Joyce Berns, Inge Witjes. 

 

Na de kerstvakantie gebeurt dit op dinsdag 7 januari. 

 

  
 Minilessen OBC 
  
Op maandag 16 december 2019 is groep 8 van harte uitgenodigd om minilessen te volgen 

op het OBC in Bemmel. 

We krijgen zo een goed beeld van het ‘leven’ op de middelbare school. Er worden deze 

dag algemene lessen gegeven voor de kinderen van groep 8. Het programma is bekend.  

 

 

  



 Lingewaard Natuurlijk! 
 
Wat komen jullie hier doen????? 

 

Het is steevast mijn eerste natuurgidsen vraag, als ik samen met een groep 

schoolkinderen buiten in de kring zit. 

Zoals ook deze week, meerdere keren. 

“Egels zoeken…..”. “Zijn die er nu dan nog, of hebben ze misschien al een holletje 

gemaakt onder de afgevallen herfst takken en bladeren om er met een volle buik in slaap 

te vallen en de winter de winter laten?” De ogen van de juf gaan vragend de kring rond 

en de antwoorden komen snel (ze hebben immers de “powerpoint” over de egels al 

gezien). 

“En je mag ze geen melk geven, want daar krijgen ze diarree van ….”, roept een meisje 

met groene laarzen aan en de capuchon ver over haar toch natte slierten haar. De regen 

deert haar niet. We zijn immers buiten, nog steeds in het gezonde buiten. 

Later die morgen kom ik haar met een hulp-opa weer tegen, druk doende een nest voor 

een egel bij elkaar te sprokkelen (een van de opdrachten tijdens het “egelpad”). 

Ervaringsgericht leren noemen de kenners dit met de hele natuur als biotoop. Daar kan 

geen schoolbank tegen op. Heerlijk leren in het zompige gras onder kalende eik en het 

dwarrelende blad in kleuren als op het herfstpalet van Rembrandt van Rhijn. 

Wat de juf binnen doet, doet de natuurgids van “Lingewaard Natuurlijk” buiten en dat in 

de hele gemeente en elk seizoen van het jaar. 

Ook buiten de schooluren , vooral in het weekend zijn er struintochten voor jong en oud. 

In dit huis-aan-huis blad vind je de aankondigingen. 

Wellicht een leuk Sinterklaas cadeau : een struintocht op zoek naar bijvoorbeeld 

bevers  met pannenkoeken na. Welk kind en volwassene wil dat nou niet. Of een bezoek 

aan het Dijkmagazijn, een natuurmuseum, waar je binnen kijkt om buiten meer te kunnen 

zien. 

Voor meer informatie: educatie@lingewaardnatuurlijk.nl. Hier kun je ook terecht als je 

meer wilt weten over hoe je natuurgids kunt worden. 

Lingewaardse natuurgids  Jan Bisseling 

Stichting Lingewaard Natuurlijk 

 

 Studiemiddag verbetertraject 

  

In ons traject kwaliteitsverbetering, maken we grote sprongen. Carolien van Dijk, die 

ons hierin begeleidt geeft aan Dorethea en Ineke Freriks (IB-er) te kennen : “Jullie 

kunnen het zelf”. Zij bezoeken regelmatig de instructielessen in de groepen. De 

leerkrachten werken nu tijdens de rekeninstructies met de controle-van-begrip-vraag. 

Door tijdens de instructie de juiste vragen te stellen zien ze in een oogopslag welke 

kinderen de stof al beheersen en aan de slag kunnen. En ook welke kinderen nog extra 

instructie nodig hebben. Deze instructie geven ze direct aan deze kinderen. 

Alle leerkrachten benoemen het lesdoel en stemmen de instructie, spelbegeleiding, 

opdrachten en tijd af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerkrachten 

zorgen ervoor dat het niveau van de lessen past bij de beoogde streefdoelen van de 

kinderen. Door middel van duidelijke regels en positieve controle geeft de leerkracht 

sturing. Er worden activerende en samenwerkende werkvormen ingezet. De leerkrachten 

stellen eisen aan de kwaliteit, de hoeveelheid aan opdrachten of het niveau van het werk 

voor de kinderen. 

Leerkrachten en kinderen raken in een flow! Dat is zo fijn om mee te maken! 

 

mailto:educatie@lingewaardnatuurlijk.nl


 Voorleeskampioen De Doornick 
  
Veel kinderen in de groepen 6/7 en 7/8 doen dit jaar mee aan de Nationale 

Voorleeswedstrijd voor de kinderen uit de groepen 7 en 8. Uit de voorrondes in de 

groepen komen 4 voorlezers op 19 nov. hun fragment voorlezen aan een deskundige jury.  

Goed voorbereid vertellen ze aan hun klasgenoten over het boek en de schrijver ervan. 

Daarna lezen ze om beurten een gekozen fragment voor en krijgen support van hun 

groepsgenoten en leerkrachten. 
Waar let de jury op? 
-- duidelijk en rustig spreken 
-- het publiek kunnen meeslepen in het verhaal 
-- de juiste klemtonen  
-- contact met het publiek, af en toe de luisteraars aankijken 
-- eigen stem gebruiken 
-- niet schreeuwen 
-- geen toneelspel met grote gebaren laten zien 
-- af en toe verspreken is niet erg en wordt niet negatief beoordeeld.   
Uiteindelijk wordt Femme uit groep 8 degene die naar de volgende ronde gaat. Zij neemt 

het dan op tegen de winnaars van andere regionale scholen. Elke deelnemende school 

mag 1 voorlezer inbrengen. Zo zijn de regels. 
We wensen Femme veel succes en bedanken alle voorlezers voor hun voorleesmoment uit 

het zelfgekozen boek. Geweldig om zo betrokken mee te doen, ook tijdens de voorronde! 
Het zo goed luisterende publiek verdient vast en zeker ook applaus! 
 


