
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 4,schooljaar 2019-2020 

Agenda 

 

jan  Rectificatie verjaardag Rinske 18 dec 

22 t/m 29  Nationale Voorleesdagen in groep 1 t/m 3 

24  Studiedag onderbouw kinderen vrij 

27 t/m 30  Ouders groepen 3 t/m 8 schrijven in voor leerling-ouder/leerkracht gesprek 

30 en 31  Staking 

febr 3  Rapport 1 wordt meegegeven in de groepen 3 t/m 8 

3 t/m 6  Leerling-ouder/leerkracht gesprek 

16  Juf Sanne jarig 

19  “Gekke haren dag” 

21  Carnavalsviering en optocht 

24 t/m 28  Carnavalsvakantie 

maart 17  Harrie jarig 

19  Voorstelling:  “Fiep heeft haast” voor groep 1/2   

19  Kangoeroewedstrijd voor ingeschreven deelnemers uit groep 3 t/m 8 

zaterd.22  Vandaag hulp nodig bij het klaarmaken van de moestuinen 

27  Nieuwsbrief 5 

29  IB-er Ineke is jarig 

zaterd.29  Vandaag hulp nodig bij het klaarmaken van de moestuinen 

april 17  Koningsontbijt en sportdag 

 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
✔ Nieuwe bieb experts 
✔ De VoorleesExpress 
✔ Nationale Voorleesdagen in groep 1 t/m 3 
✔ Poëzieweek 2020 
✔ Verkeerssituatie bij school 
✔ Informatie Kangoeroewedstrijd 
✔ Letterfeest in groep 3 
✔ Gezond Onderweg GO! 
✔ Moestuinen: informatie en hulp gevraagd 
✔ Carnaval: informatie en hulp gevraagd  
✔ Sportdag: informatie en hulp gevraagd 
✔ BSO nieuws 
✔ Nieuws van Gijsje en Doortje 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Geslaagd! 

 
Proficiat! 19 nieuwe bieb experts uit de groepen 6 en 7 hebben hun certificaat behaald! 
Ze doen dit door te leren wat hun taken zijn in de schoolbibliotheek. Ook presenteren ze een 
eigen thematafel, waarop ze boeken die passen bij hun gekozen thema uitstallen en de 
spullen die ermee te maken hebben. De bieb experts vertellen over hun favoriete boeken en 
lezen een stukje voor. Ook de achterkant van het boek krijgt aandacht. 
De kinderen uit de groepen 6/7 en 7/8 zijn hun publiek en luisteren ademloos naar de 
promotie van de geliefde boeken. 
Petra van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid complimenteert alle nieuwe bieb 
experts en overhandigt de certificaten.  
Vanaf nu zijn ook de nieuwe bieb experts ingeroosterd om op een maandag- of 
donderdagmiddag te assisteren in onze schoolbieb. Er is ook altijd op deze middagen een 
ouder, opa of oma aanwezig, die de leiding houdt. 
De taken van bieb experts zijn: 

● het innemen en uitlenen van de boeken d.m.v. het scanapparaat 
● het terugzetten van de boeken op de juiste plek 
● het alfabetisch op achternaam van de schrijver terugzetten van de verhalende 

leesboeken 
● het helpen vinden van een passend boek voor een kind 
● het ervoor zorgen dat onze schoolbieb er netjes blijft uitzien 
● het bedenken van thematafels bij de seizoenen en feesten  

En tot slot zijn er heel veel nieuwe boeken binnengekomen na de kerstvakantie, die zullen 
worden gepromoot door de bieb experts tijdens de uitleen momenten. 
 
Wij danken alle bieb experts uit groep 8, die vanaf januari  hun plaats hebben 
doorgegeven aan de nieuwkomers!! 
 
 

Wat is de VoorleesEpress?......een goed verhaal! 

 
Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. maar niet ieder kind kent het plezier van 
boeken. Wij doen ons best om in elk gezin het voorleesritueel te introduceren. 
We leggen contact met scholen, kinderopvang, GGD, welzijnsorganisaties en 
logopediepraktijken. In overleg kunnen zij gezinnen aanmelden die hulp kunnen gebruiken 
bij het voorlezen. 
 
Waarom? 
VOORLEZEN…… 

● vergroot de woordenschat 
● verbetert het begrijpen van een verhaal 
● stimuleert de kennisontwikkeling 
● vergroot het leesplezier 



 
It’s a match! 
Iedere voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin. 
Met elkaar bouw je in 20 weken iets moois op. 
Elke week ga je op bezoek om een uurtje voor te lezen.  
Het wordt steeds leuker om met boeken bezig te zijn. 
En ook de ouders worden volop betrokken. 
 
Meer leesplezier, 
betere resultaten! 
Vaardig zijn met taal is van onschatbare waarde. maar lang niet iedereen is voldoende 
taalvaardig. Sommige mensen hebben het niet goed aangeleerd, anderen zijn het ‘verleerd’. 
Ze hebben daardoor moeite om mee te doen in de maatschappij. 
 
Een taalachterstand die op jonge leeftijd is ontstaan, is vaak niet meer in te halen. Daarom 
stimuleert de VoorleesExpress de taalontwikkeling van jongs af aan bij kinderen van 2 tot 8 
jaar. 
 
Plezier in (voor)lezen staat daarbij centraal. Met de VoorleesExpress ontdekken de gezinnen 
hoe leuk en gezellig lezen kan zijn. Het wordt een fijn ritueel en zo creëren we samen een 
taalrijke omgeving thuis. 
 
De kracht van de VoorleesExpress is samenwerking. Een partnerschap tussen ouders, 
educatieve en maatschappelijke organisaties, de Bibliotheek en natuurlijk de vrijwilligers. 
Samen maken we een waardevol verschil in het leven van veel kinderen. 
vrijwilliger worden? 
een gezin aanmelden? 
meer weten over de VoorleesExpress? 
Kijk op www.voorleesexpress.nl  filmpjes: -wat is de voorleesexpress? in het kort  
                                                                   -hoe word je een supervoorlezer? 
 
 
 

De Nationale Voorleesdagen in de groepen 1/2 en 3. 

 

 

http://www.voorleesexpress.nl/


 

Een “mopperboek” om vrolijk van te 
worden! 
 

 

Dat we op De Doornick veel aandacht schenken aan 

leesbevorderingsactiviteiten  is duidelijk.  

Na de Kinderboekenweek van afgelopen oktober en de Voorleeswedstrijd 

(groep 6/7 en 8) in november 2019, starten op donderdag 23 januari 2020  

De Nationale Voorleesdagen voor de groepen 1-2 en 3. 

 

We beginnen de ochtend met een gezamenlijk ontbijt (hier wordt voor 

gezorgd). Tijdens het ontbijt wordt er voorgelezen uit…….Moppereend! 

 

De ochtenden daarna om 8.30u tot vrijdag 31 januari,  is er tijd voor opa’s en 

oma’s van kleinkinderen uit groep 1-2 en 3 om voor te komen lezen in de klas. 

Veel enthousiaste opa’s oma’s en ouders komen voorlezen in de groepen 1,2 

en 3. Veel succes en vooral lees- en luisterplezier gewenst! 

 

 
 

 POËZIEWEEK van 30 jan t/m 5 febr  

DOE MEE! ER IS ALTIJD TIJD VOOR 
EEN GEDICHT 
Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Een minuut? Die kunnen we makkelijk 
missen. Elke dag. En in die minuut brengen we de klas aan het lachen, troosten de 
kinderen, leren  ze spelen met taal of geven ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen 
verrijkt dit ons leven. 

Van 30 januari t/m 5 februari 2020 draait de Poëzieweek weer. 

Kijk eens op de website van Poëziepaleis bij raadgedichten!! 



Hier volgt een raadgedicht: raad het ontbrekende woord. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Verkeerssituatie rondom school  

 
 

 
 
Wij vragen graag uw aandacht voor de veiligheid van uw kind(eren) en van u als ouders, 
medewerkers en bewoners : 
 
Zoals u op de foto ziet, wordt de uitrit van de garage van het appartementencomplex bezet 
door wachtende ouders en kinderen. Dit kan tot onverwacht gevaarlijke situaties leiden. 
Onze vraag aan ouders en kinderen is dan ook om de uitrit van de garage van het 
appartementencomplex vrij te houden voor in- en uitrijden . (Er staan duidelijk borden 
te lezen met daarop: uitrit vrij houden). 
 
Tevens melden we nog eens dat er geen auto's tijdens schooluren door de Blauwe 
Hoek mogen rijden of parkeren bij de kleuters. 
Dit geldt ook voor de ouders/verzorgers van de kinderdagopvang. 
 
 

 

 

 

 

 Deelname aan de Wereldwijde Wiskundewedstrijd Kangoeroe 



 

Kangoeroe-ambassadeur Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president van het 
Institute for Advanced Studies in Princeton (IAS): 
"Investeren in kennis begint bij de jeugd" 

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

wiskundewedstrijd, waaraan kinderen uit veertig landen deelnemen. De wedstrijd 

bestaat uit meerkeuzevragen, die de kinderen waarschijnlijk nooit eerder gezien 

hebben. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk.   

Er zijn niveaus voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs: 

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. 

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. Vandaar de naam; Kangoeroe. 

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.De kosten voor 

deelname zijn voor rekening van De Doornick.  

De opgaven 

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 makkelijk, maar gaandeweg worden 

ze pittiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?  Na de meivakantie komen de 

uitslagen binnen op school. 

Zie voor informatie:  www.w4kangoeroe.nl 
Coördinator: Ans Weerepas 
 

http://www.w4kangoeroe.nl/


 

 Het letterfeest in groep 3 

 

Letterfeest groep 3

 

Op donderdag 6 februari is er een feestje in groep 3. We 
vieren dan dat alle letters in de letterboom hangen.  
In de volgende nieuwsbrief zullen we vertellen hoe ons 
feestje was.  
 
 

Veel lettergroetjes van alle kinderen van groep 3, juf 
Hanny en juf Mieke 

 

 

 

 

 



 

 

 Met “Gezond Onderweg GO” werken aan een gezonde leefstijl 

 
 
 
GO! is er voor kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht. Bij GO! begeleiden we 
kinderen, jongeren en hun ouders naar een 
gezonde en actieve leefstijl. Wij helpen graag, 
zodat gezond eten, genoeg bewegen en 
ontspannen de normaalste zaak van de wereld 
worden. GO! helpt om stap voor stap te ontdekken 
wat er nodig is voor een gezonder leven en je zult 
merken dat je je daar fijn bij voelt. Ga je mee 
Gezond Onderweg? 
 
Wil je je lekkerder in je vel voelen? 
Wil je gezonder leven? 
Is je gewicht een probleem?  
 
Meld je dan aan bij GO! en we gaan samen Gezond Onderweg! 
 
GO! werkt met een kindergezondheidscoach, die (u en) uw kind 2 jaar lang begeleidt 
naar een gezonde leefstijl. De kindergezondheidscoach zet uw kind in zijn of haar eigen 
kracht en leert gezonde keuzes te maken, een heel leven lang. GO! werkt samen met 
partners in de wijk, van sportvereniging, sport- & cultuurcoaches, tot fysiotherapeut en 
huisarts. 
 
Denk je dat GO! jou of je kind kan helpen neem dan contact op met één van de 
kindergezondheidscoaches.  
 
Woon je in Bemmel, Haalderen, Gendt of Doornenburg neem dan contact op met: 
Joyce Degen / joycedegen@go-nl.nl / 06 – 48 78 30 68 
 
Woon je in Huissen of Angeren neem dan contact op met:  
Joke Wieleman / joke@go-nl.nl / 06 – 44 21 08 47 
 
*Najaar 2019 start GO! Huissen-Angeren met een GO! sport/beweeggroep. Dit is een 
opstaptraining naar de sportverening. Kinderen die aan GO! mee doen, kunnen hier 
aan deelnemen om zo naast de coaching ook plezier in bewegen (terug) te krijgen.  
 
Het programma is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar   
Deelnemen aan GO! vraagt betrokkenheid en inzet van het hele gezin. De kosten worden 
betaald door de gemeente Lingewaard en zorgverzekeraar Menzis. 
 
 
 
 
 
 

Moestuinen 

mailto:joycedegen@go-nl.nl
mailto:joke@go-nl.nl


 
Dit schooljaar gaan we weer werken met groep 3 en 4 in de moestuinen. 
Dit project is de school aangegaan met de moestuinvereniging. 
Elk jaar kijken de kinderen hier weer naar uit. 
Voordat het zover is moet er nog wel het een en ander gebeuren. 
De moestuinen moeten nog schoongemaakt worden voordat de plantjes in de grond kunnen. 
De mannen van de moestuinvereniging vragen hierbij hulp. 
Zaterdag 22 februari en zaterdag 29 februari willen ze aan de slag gaan. 
Wilt u meehelpen of kent u iemand die mee wil helpen (denk aan opa’s, oma’s) dan kunt u 
zich aanmelden bij Harry Drost. Zijn mailadres is: harry.drost@kpnmail.nl 
 
Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is er ook een mogelijkheid om in de moestuinen met 
eigen ouder(s) of opa’s en oma’s te werken. Dit is echter wel buiten schooltijd.  
Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij bovenstaand mailadres. 
 
Groep 3 en 4 gaan onder schooltijd. Op donderdagmiddag (1 keer in de 2 weken) van half 2 
tot half 3 gaan deze 2 groepen samen naar de moestuin. We starten in april. De exacte 
datums volgen nog. 
Wilt u helpen of kent u iemand die wil helpen dan kunt u zich aanmelden bij de leerkrachten. 
Juf Hanny voor groep 3, juf Maria voor groep 4. De bedoeling is dat u dan een groepje 
kinderen begeleidt in de moestuin. 
 
We hopen op veel hulp voor dit leuke, leerzame project.  
 

Carnaval 

Beste ouders/verzorgers van IKC De Doornick, 

Om alvast in de carnavalssfeer te komen hebben wij op woensdag 19 februari de “Gekke 
haren dag”. De kinderen mogen naar school hun haren lekker gek doen.  

Op vrijdag 21 februari is het Carnaval. De kinderen komen dan allemaal verkleed naar 
school. De kinderen nemen zelf voor deze dag eten en drinken mee. Groep 1 is op vrijdag 
21 februari vrij maar zijn natuurlijk van harte welkom om mee te lopen bij de optocht vanaf 
10.00  tot 10.45 uur. Eventueel met papa of mama.Is uw zoon en/of dochter uit groep 1 wel 
aanwezig bij de optocht op vrijdag 21 februari dan kunt u dat doorgeven bij de 
groepsleerkracht. Na de optocht gaat groep 1 weer mee naar huis. Groep 2 t/m 4 is op 
vrijdag 21 februari om 12:00 uur uit.  

Op 21 februari is ook de carnavalsoptocht. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Wij 
hebben hulp nodig bij het bouwen van de carnavalskarren. Lijkt het u leuk om te helpen dan 
kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw zoon en/of dochter. Ook bij de 
carnavalsoptocht hebben wij extra hulp nodig. Wilt u graag meelopen tijdens de 
carnavalsoptocht, dan kunt u zich aanmelden bij Juf Esmee (groep 5/6). U bent natuurlijk 
ook van harte welkom langs de kant tijdens de carnavalsoptocht. De carnavalsoptocht is van 
10.00 uur tot 10.45 uur.  

mailto:harry.drost@kpnmail.nl


Hieronder ziet u de route van de carnavalsoptocht: 

  

 
 

Sportdag 

 
De sportdag is op vrijdag 17 april van 8:30 tot 12:00 uur. De kinderen komen tijdens de 
sportdag in het oranje gekleed naar school. We starten de sportdag met een opening en een 
koningsontbijt. U bent allemaal van harte welkom bij de opening van de sportdag. Deze 
opening start om 8:30 op het schoolplein. Aansluitend is er een koningsontbijt in de klas. Uw 
zoon en/of dochter neemt voor het koningsontbijt een bord, beker en bestek mee naar 
school. Na het koningsontbijt is er een sportdag bij GVA. Wij kunnen uw hulp daarbij goed 
gebruiken. Tijdens de sportdag hebben wij hulp nodig bij de begeleiding van de groepjes 
kinderen. Lijkt het u leuk om te helpen dan kunt u zich aanmelden bij Juf Esmee (groep 5/6). 
Groep 1 is op vrijdag 17 april vrij maar zijn natuurlijk van harte welkom bij de sportdag. Is uw 
zoon en/of dochter uit groep 1 wel aanwezig op vrijdag 17 april dan kunt u dat doorgeven bij 
de groepsleerkracht. Groep 1 t/m 4 is op vrijdag 17 april om 12:00 uur uit en worden op 
school opgehaald. De groepen 5 t/m 8 zijn op vrijdag 17 april om 14:30 uit en nemen ook 
eten en drinken mee voor de lunch.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BSO nieuws 

 
Even terugblikken op eind 2019: 
 

      
 
Kerst: 
 
Voor kerst was deze mooie handenkrans gemaakt door de kinderen. 
 

      
Kerstvakantie: 
 
In de kerstvakantie is er weer een mooi parcours gemaakt door Bram in de gymzaal voor de 
jongere kinderen. Ook kinderen van Gijsje kwamen een kijkje nemen en deden gezellig mee. 



 
2020! 
 
Een nieuw jaar betekent een nieuwe inrichting bij de BSO! 
Na wat passen en meten wordt het steeds gezelliger en ruimtelijker. 
 

       
 
In het nieuwe jaar zijn er alweer veel mooie werkjes gemaakt door de kinderen. Bijvoorbeeld 
samen een knikkerbaan maken en samen met de treinbaan spelen. Het blijft leuk voor jong 
en oud.  
 

      
 
 
 



Ook dit mooie schilderij is gemaakt door kinderen uit groep 5-6 en 6-7. 
 

       
Sommige kinderen zijn al helemaal klaar voor de carnaval en krijgen zelfs al een beetje de 
zomerkriebels.. 
 

     
 
Project oudere kind 
 
In de tweede schoolweek van het nieuwe jaar begonnen wij met een project voor het oudere 
kind. Kinderen van groep 5 tot en met groep 8 werken elke dinsdag samen aan een project 
werken. Namelijk: een eigen speurtocht maken voor het jongere kind. De kinderen 
begonnen heel enthousiast en bedachten samen al veel goede ideeën. Elke week werken 
de kinderen de speurtocht verder uit..  
 
In de eerste week bedachten de kinderen wat voor soort speurtocht ze wilden maken. Het is 
een fotospeurtocht geworden. De speurtocht vindt plaats door heel Doornenburg. Ook zijn 
de locaties al bedacht en de teams al gemaakt.  
 
In de tweede week dachten de kinderen na over activiteiten op de verschillende locaties. 
Wat vinden de jonge kinderen leuk om te doen? Wat past bij die leeftijd? Na deze vragen 
aan elkaar gesteld te hebben, zijn er hele leuke activiteiten bedacht.  
 



In één van de komende weken gaan de kinderen de route zelf lopen om foto’s te maken. Dit 
gebeurt onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Wij zijn heel benieuwd met 
wat voor leuke ideeën de kinderen nog meer komen. Het project loopt ongeveer tot aan de 
carnavalsvakantie. Het eindresultaat van het project ziet u in de volgende nieuwsbrief.  
 
 
Afwezigheid Mil 
 
Zoals sommige ouders/verzorgers al vernomen hebben is Mil al een tijdje afwezig op de 
BSO. Het is nog onzeker wanneer zij weer terug is. Tot die tijd komt er een invaller in de 
plaats van Mil, namelijk Gina. Zij werkt op het Linge kantoor, is pedagogisch coach en heeft 
al vaker op verschillende kinderdagverblijven en BSO’s ingevallen. Zij valt nu al een maand 
in voor Mil. Ook komende maand werkt Gina bij ons op de groep als invaller. 
 
 
 

Nieuws van Gijsje & Doortje 

 

Nieuws van Gijsje & Doortje 

 
Wijziging Peuteropvang bij Gijsje 
Zoals u in de brief van nov. 2019 jl. van de gemeente heeft kunnen vernemen, is het beleid van de 
peuteropvang en de voorschoolse educatie per 1 jan. 2020 gewijzigd. Dit houdt in dat de 
peutergroep van 3 uur in de ochtend (8.30-11.30uur) uitbreidt naar 4 uur in de ochtend. Tevens 
zullen de tijden en de werkwijze ook wat aangepast gaan worden, om de 4 uur met een volledig 
educatief aanbod te vullen. Binnenkort zult u hier verder over geïnformeerd worden. 
 

EHBO & BHV 
Jaarlijks worden de medewerkers van Gijsje en Doortje getraind en volgen zij de herhalingscursussen 
voor EHBO en BHV. Deze hebben zij inmiddels allen weer gehad. Binnenkort staan er ook 
ontruimingsoefeningen gepland, verwachte en onverwachte, met het hele IKC, om in de praktijk te 
oefenen.  
 

Stagiaire 
Per februari start er een nieuwe stagiaire op de maandag en dinsdag, Sophie Scholten. Zij zal bij 
Gijsje maar wellicht ook bij Doortje werkzaamheden gaan uitvoeren. Ook Sarah is nog steeds te 
vinden bij Gijsje op de woensdag, donderdag en vrijdag, waar ze hard werkt om te kunnen 
afstuderen eind dit schooljaar. 
 

Voorjaarsvakantie & Carnaval 
Tijdens de Voorjaarsvakantie  (24-28 feb.) bieden we bij Gijsje en Doortje weer opvang zoals u van 
ons gewend bent. De aanmeldingen zijn inmiddels verwerkt en de planning is gemaakt.  
Met de voorjaarsvakantie staat ook de Carnaval alweer voor de deur. Op vrijdag 21 februari zal er 
weer een optocht vanuit school georganiseerd worden. Kinderen die er die dag zijn bij Gijsje en 
Doortje zullen onder onze leiding ook meelopen. Uiteraard kunnen andere kinderen aansluiten, 
maar dan onder eigen begeleiding. Uiteraard komen we dan ook verkleed in onze mooie carnaval 
outfits. 



  

Werken met Thema’s 
Momenteel werken we over het thema Kleuren. Elke week staat er een kleur centraal, waar 
verschillende activiteiten bij aangeboden worden. Zo komen alle primaire en meest bekende kleuren 
aan bod zoals, groen, rood, blauw, geel, zwart en wit. Maar wat gebeurt er als deze kleuren 
gemengd worden? De kinderen ontdekken dit allemaal spelenderwijs. 
Het volgende thema waar we over gaan werken is het thema ZIEK. Hiermee starten we vanaf 10 
februari. Werkt u in een ziekenhuis of verzorgingstehuis, apotheek of heeft u een connectie met 
dergelijke beroepen. Misschien kunt u ons dan helpen aan materialen, (verband, spuit, pillenpotjes 
ed.) of kleding van een verpleegster, verzorgster, chirurg. Alles is welkom of vraag ons gerust wat we 
kunnen gebruiken. Voor de kinderen maakt dit het thema vaak echt levendig, zien ze de 
werkelijkheid erin. 
 
Bij DOORTJE wordt met dezelfde thema’s gewerkt. Zij hanteren het thema passend bij de leeftijd van 
0-2 jaar door de activiteiten op deze leeftijdsgroep af te stemmen. 
 
 
 
 
 

 
Wist U dat ….  
 

…DOORTJE 11 maart alweer 1 jaar wordt!! 
Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dit is natuurlijk reden voor een feestje. In de week van 
9-13 maart zal er aandacht aan het éénjarige bestaan worden geschonken en maken we er een 
gezellige boel van.  Over de precieze invulling wordt u tijdig geïnformeerd.  

 
 

Wist U ook, dat ….  
● DOORTJE inmiddels in dat eerste jaar al gegroeid is naar 16 kinderen, die door de week 

heen gebruik maken van de opvang bij Doortje. 
● Er op dinsdag, woensdag en donderdag daardoor al met 2 medewerkers gewerkt wordt 

op deze groep. 
● Voor plaatsing of wijzigingen u altijd contact kunt opnemen met kantoor via de mail 

kinderopvang@delinge.nl of telefoonnummer 026-3179933. 
● Dit schooljaar de eerste dreumesen Doortje hebben verlaten en naar Gijsje zijn 

doorgestroomd. 
● We het erg op prijs stellen als u bij het verlaten van de groep, ook de deur achter u sluit 

i.v.m. de veiligheid voor de kinderen die in de groep blijven.  
● We u nogmaals helpen herinneren aan het labelen van jassen, tassen e.d. met de naam 

van de kinderen. 
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