
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 5,schooljaar 2019-2020 

Agenda 

 

maart   

29  IB-er Ineke is jarig 

april   

7  vastenactie/sponsorloop geannuleerd 

9  inhaaldag van de Kangoeroewedstrijd uitstel, nog geen nieuwe datum. 

9  presentaties van kinderen voor ouders 17.00- 18.00 uur in groep 2 t/m 8 

10  Paasviering  

13  2e paasdag 

15  Marijke van de kinderopvang is jarig 

15 en 16  eindcito groep 8 geannuleerd 

16  juf Ans jarig 

17  koningsdag en spelen geannuleerd 

23  schoolfotograaf 

27 t/m 8 

mei 

vakantie 

mei   

11  weer naar school 

12  kledingactie Bag2school 

12  luizenpluis brigade bezoekt de groepen 

15  nieuwsbrief 6 

17  Dorethea en juf Ingrid zijn jarig 

18  Groep 1/2  project ‘konijnenpad’ in Huissen 

19  Groep 1/2 juf Ineke en juf Ingrid vieren hun verjaardag 

 

De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 
✔ Coronavirus 
✔ Supporten bij thuiswerk 
✔ Griep 
✔ Tip voor thuisblijvertjes 
✔ Vastenproject/sponsorloop 
✔ Wat is de VoorleesExpress? 
✔ Schoolfotograaf 
✔ Verslag uit het ‘Talentatelier” 
✔ Tijdverdrijf 
✔ Ludieke troost namens team 
✔ Update Informatie Kangoeroewedstrijd i.v.m. coronavirus 
✔ Kom naar het Dijkmagazijn in Bemmel 
✔ Informatie van Sportief en Creatief 
✔ Luizenpluis brigade 
✔ Nieuws BSO 
✔ Nieuws van Gijsje en Doortje 



 
 

Coronavirus 

 
Het coronavirus houdt ons bezig. 
 
De richtlijnen van RIVM gelden ook voor de noodopvang en 
kinderopvang 
hoesten, verkoudheid, koorts en andere klachten  
betekent thuisblijven!! 
 
Afgelastingen: 
schoolvoetbal 
talenten atelier van 6 april 
sponsorloop van 7 april 
presentaties van 9 april 
kangoeroewedstrijd 9 april uitgesteld tot nader datum 
 
 

Supporten bij thuiswerk 

 
Als ouders/verzorgers in de rol van supporter kun je kinderen helpen door 
groeizinnetjes uit te spreken. Het zijn voorbeelden van feedback die de 
groeimindset bevorderen. 
Kinderen staan open voor nieuwe dingen en durven fouten te maken. Kinderen 
weten dat je van fouten kunt leren! Ze gaan uitdagingen aan en kijken hoe iets 
nog beter kan. 
 
Voorbeeldzinnen: 

● het lukt je al steeds beter om…….. 
● wist je dat je dit zo goed kon aanpakken? 
● ik zie dat het je al steeds beter lukt om…… 
● ik heb er vertrouwen in dat het je lukt, omdat……. 
● je pakt het goed aan, want….. 
● ik zie dat je een doel wilt bereiken, want….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griep 

 
 
 
Weet jij het ontbrekende woord in onderstaand gedicht? 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



TIP; www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes 

 

 

 

Als je dan toch thuiszit……... 

Vind je nieuwe favoriete boek! 

 
Om die dagen thuis ietsje leuker te maken, hebben we allerlei coole digitale lees- en 
luisterboeken voor je gezocht. Hopelijk zit er iets voor je tussen! Ook vind je hier elke dag 
nieuwe video's waarin een verhaal wordt voorgelezen door de állerleukste voorlezers. Veel 
lees- en luisterplezier! 

Ze kosten niets! Nou ja, 1 cent per digitaal boek. 

 

 

 

Vastenproject - sponsorloop 

 
Het vastenactieproject en de sponsorloop in het teken van Stichting Kuychi in Peru wordt 
uitgesteld tot voorjaar 2021. 
 

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? 
 
 
 

Schoolfotograaf 

 
 

 
 

 

Donderdag 23 april komt de schoolfotograaf op school. 
Er worden dit jaar groepsfoto’s, individuele foto’s en foto's met broertjes en zusjes 
gemaakt. 
Wanneer uw kind niet op de groepsfoto mag, wilt u dit dan aan de groepsleerkracht 
doorgeven? 
 

 

 

 

http://www.voorleesexpress.nl/


 ‘Talent Ateliers’  

 

Verslag Talent Ateliers 
Ik ga vertellen over mijn ervaring met de eerste ronde van Talent Ateliers. 
Ik heb gebreid. Waar? In de klas van groep 6/7. 
Wanneer? 9 maart 2020. 
Het breien was super leuk en gezellig. Ik had het al een keer gedaan alleen ik wist het niet 
meer. Hoe het moest werd goed uitgelegd. 
Het waren lieve mensen en wat we gingen breien was super leuk, 
een klein konijntje. We hebben een klein ezelsbruggetje geleerd: Insteken, omslaan, 
doorhalen en af laten gaan. 
Ik vond het jammer dat de tweede ronde niet doorging vanwege het virus. Hopelijk wordt de 
tweede ronde verzet naar een andere datum. 
 
Dit was mijn verslag over de eerste ronde van Talent Ateliers. 
                                         Mila Rasing 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Talenten Ateliers verslag 
 
Wat vond ik ervan: Ik vond het super leuk en  
super tof dat die mensen het voor ons doen! 
 
Waarom heb ik er voor gekozen: Ik had het nog nooit gedaan en 
als ik later groot ben en ik moet iets solderen kan ik het nu en het 
is ook leuk om te doen! 
 
Wat heb ik gedaan: Ik heb een piramide gesoldeerd. Ik heb eerst 
drie stukjes metaal gezaagd. En ingesmeerd met een vloeimiddel 
zodat het tin aan het metaal hecht. En dat  
herhaalt. 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Talenten Ateliers 

 Wat heb ik gedaan? 
 Ik heb een waterraket gemaakt. 

Door middel van een 2 liter fles, en knutselspullen. 

Ik mocht zelf de hele raket versieren. 

Dus ik leefde me helemaal uit. 

 We moesten door middel van een voorbeeld, 

er zelf een maken. 

En ja hoor, 

het lukte. 



Hoe vond je het? 
Ik vond het fantastisch, 

echt waar. 

In het begin dacht ik: 

’Ik weet niet of waterraket wel zo leuk is’ 

Maar het bleek veel leuker te zijn dan ik dacht. 

Ik werd geholpen door een hele aardige meneer. 

Hij legde alles perfect uit. 

En we hadden ook veel lol. 

Er was een moment, 

waarbij ik ging huilen van het lachen. 

Ik had de perfecte punt gemaakt voor op de raket, 

en plakte hem erop. 

Je zou denken dat er niks aan de hand was. 

Maar dat was niet zo. 

  

Ik had geluk dat een meisje uit mijn groepje / Emma  opmerkte dat ik de punt aan de 
verkeerde kant had geplakt!!!!Ik moest dus helemaal weer opnieuw beginnen!!!! 

Lekker bezig ’Charlotte’ 

Even later werd er gezegd dat we op moesten ruimen. 

Dat vond ik best jammer, want het was heel gezellig. 

Ik wilde door, want ik was nog niet klaar. 

Daardoor verheugde ik me heel erg op de 2de ronde van de talenten ateliers. 

Maar toen kreeg ik te horen dat we drie weken thuis moesten werken vanwege het 

coronavirus. 

Dat vind ik best jammer, want dat betekent geen Talenten Ateliers. 

Maar ik heb heel veel lol gehad, en dat is het belangrijkste.  



Ik hoop dat jullie dit een interessant verslag vonden. 

En bedankt voor het lezen. 

Ik wil ook nog even de man die mij heeft geholpen bij de waterraket bedanken. 

Want zijn hulp kwam goed van pas. 

Dit was mijn verslag. 

De groeten, Charlotte-Talenten Ateliers.  

   

 Tijdverdrijf  

 
Kun je dit lezen? 
 

Lttrs 
 
mt zsntwntg lttrs 
mkn mnsn wrdn. 
mt zsntwntg lttrs 
schrvn mnsn vrhln. 
 
twntg mdklnkrs 
zs klnkrs 
 
knnn w wrdn mkn zndr klnkrs? 
knnn w vrhln schrvn zndr klnkrs? 
 
ls j dz tkst bgrpt….. 
ls j dz tkst knt lzn….. 
 
Dan wel! 
 
Marion van Coolwijk 
 

 
Wij w88888888 
Wij w88888888 
       w88888888 
Wij tr88888888 
Wij tr88888888 
Te blijven w88888888!!! 
Stelt men ons opnieuw teleur 
Dan hebben wij nog een 8erdeur 
Wij w88888888 
      w88888888 
Tot? 
 
 
 
 
 
Kurt Schwitters 
 

 
Maak er dan ook eens een paar ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ludieke actie van team ! 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Update 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" 

Beste 
Kangoeroe-coördinator,  

We hebben nog even gewacht met het versturen van deze mail met daarin de maatregelen 
die wij, als organisatie van W4Kangoeroe, hebben genomen. Maar nu lijkt de tijd rijp.  

In het kort hier die 
maatregelen:  

• Scholen bepalen zelf wanneer zij de wedstrijd organiseren (wanneer het hen 
uitkomt).  

• Wij geven scholen de tijd om hun antwoordformulieren uiterlijk 24 april naar ons te 
retourneren. Als leerlingen nu ziek zijn, dan kunnen/mogen zij het dus, wat ons betreft, op 
een later tijdstip inhalen.  

• De deelnemers van wie wij het antwoordformulier uiterlijk op 24 april binnen hebben, 
doen in principe mee met de wedstrijd (dus niet buiten mededinging). Wij houden wel het 
recht of hier in bepaalde gevallen van af te wijken (bijvoorbeeld als we merken dat 
antwoorden van wedstrijd rond circuleren).  

• Wij bepalen de uitslag aan de hand van de formulieren die bij ons binnen zijn op 24 
april.  

• Daarna versturen wij de prijzenpakketten naar de scholen, dit doen wij als volgt: * De 
scholen die de formulieren op tijd hebben terug gestuurd, krijgen de prijzen waar ze recht 
op hebben (inclusief eventuele winnaars prijzen) en bedrukte certificaten. * De scholen 
die niets hebben opgestuurd, krijgen natuurlijk ook de prijzen waar ze recht op hebben en 
lege certificaten. Zij kunnen deze certificaten eventueel op een later tijdstip zelf printen 
mochten ze de wedstrijd op een later tijdstip organiseren (wij kunnen zelfs de scores dan 
nog berekenen voor deze scholen). * Als het door omstandigheden geen enkele school is 
gelukt om uiterlijk 24 april de formulieren naar ons terug te sturen, dan sturen wij (half/eind 
mei) naar elke school het prijzenpakket met lege certificaten en kan de school zelf 
beslissen of ze wedstrijd op een later tijdstip doen of niet. Zij beslissen dan natuurlijk ook 
zelf hoe zij de prijzen gaan verdelen.  



• De antwoorden en uitwerkingen worden pas (op z’n vroegst) eind mei 
gepubliceerd.  

Nog een paar belangrijke opmerkingen 
hierbij:  

• Helaas kan er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. Mede om te 
voorkomen dat W4Kangoeroe failliet gaat. Verder denken we dat we op deze manier 
iedere school toch de gelegenheid geven de wedstrijd op welke manier dan ook te 
organiseren. Misschien ten overvloede om te vermelden: de waarde van de prijzen die 
de scholen krijgen heeft een winkelwaarde die groter is dan het inschrijfgeld.  

• Let op: omdat we nu iedere deelnemer waarvan wij het formulier uiterlijk 24 
april in ons bezit hebben, met de wedstrijd mee laten doen, is het van belang om 
de opgaveformulieren direct na de wedstrijd weer in te nemen, zodat deze niet 
rondslingeren. Na de meivakantie kunt u deze weer teruggeven aan de 
deelnemers!  
• Houd ook onze website in de gaten om te kijken of er nieuwe ontwikkelingen 
zijn.  

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Mocht u nog vragen hebben, stel 
ze gerust.  

Wij wensen iedereen op elk vlak heel veel sterkte toe in deze roerige tijden en we hopen 
dat de leerlingen en docenten/leraren op deze manier toch nog kunnen genieten van de 
wedstrijd en de prijzen. Verder natuurlijk heel veel plezier en succes met de opgaven!  

Namens het hele W4Kangoeroe-team, vriendelijke 
groet,  

Martin 
Winkel  
 

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/


 Kom naar het Dijkmagazijn in Bemmel 

 
 

 
 
 

Dijkmagazijn 2020 
 
Kom kijken en beleven in het natuurmuseum het Dijkmagazijn in Bemmel! 
Het Dijkmagazijn is zodanig ingericht dat de natuur uit de omgeving als in een 
notendop is te zien. Zo zijn er opgezette vogels, dieren en insecten opgesteld in hun 
natuurlijke omgeving, 3D-kasten, veel doe-opdrachten, filmpjes over bevers en bijen 
enz. 
 
Vanaf april is het Dijkmagazijn op woensdagmiddag weer geopend op de eerste 
woensdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Op die woensdagmiddagen zijn er extra activiteiten voor kinderen, zoals uilenballen 
uitpluizen, een vogelquiz, een speurtocht door het Dijkmagazijn en voeldozen. 
 
Het Dijkmagazijn is het makkelijkste te bereiken per fiets, adres Waaldijk 2, 6681 KH 
Bemmel. Auto's parkeren bij de Veldschuur Sportlaan 1M en met de trap de dijk op 
naar het Dijkmagazijn. 
 
Tot ziens in het Dijkmagazijn! 
Namens de vrijwilligers van het Dijkmagazijn, Claartje Blankenheym 
 
 

 

 

 

 

Informatie van Sportief en Creatief 

Zie de flyer in de bijlage! 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 april/meivakantie gebeurt dit op dinsdag 12 mei  
 
 

BSO nieuws 

 

BSO Nieuws 
 

Project oudere kind 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen, zijn de oudere kinderen 
(groep 5 t/m 8) druk bezig geweest om samen een speurtocht te maken voor de 
jongere kinderen op de BSO. Ondertussen hebben de oudere kinderen de 
foto-speurtocht zelf gelopen en foto’s gemaakt van de route. Deze zijn daarna 
geprint, geplastificeerd en uitgeknipt door de kinderen. Het activiteitenschema is ook 
geprint. Hier staat het volgende in: de 2 verschillende groepen, activiteiten die zijn 
bedacht en uitgewerkt bij een plaats in Doornenburg en de taakverdeling. Dus alles 
ligt klaar voor als de BSO weer normaal open gaat. 
 
Hier is alvast een voorproefje.  
 
Weet u waar deze foto gemaakt is? 

 
 
 
 
 



 
Nieuwe naam BSO 
 
Samen met de kinderen zijn wij bezig om een leuke naam te bedenken voor onze 
BSO. Nu heten wij natuurlijk: BSO IKC de Doornick. De kinderen hebben al hele 
leuke namen bedacht zoals: BSO het Happy huis, BSO Kids en Go, BSO het 
speelhuukske en zo nog veel meer leuke namen. De namen hebben wij allemaal op 
een papier geschreven, deze hangt bij de BSO. Ondertussen zijn we al begonnen 
om een top 3 te maken van alle namen per groep (maandag groep, dinsdag groep, 
donderdag groep), alleen helaas heeft tot nu toe alleen de groep van donderdag hun 
top 3 kunnen doorgeven. Als de BSO weer normaal open is, mogen de maandag- en 
de dinsdag groep hun top 3 kiezen. Dus kinderen, denk er maar vast goed over na 
wat jij de leukste, mooiste, grappigste naam voor onze BSO vindt. Wij zijn benieuwd! 
 
 
Noodopvang BSO 
 
Tijdens de noodopvang van de VSO en BSO letten wij nu extra goed op onze 
hygiëne. Nog vaker handen wassen dan we al deden. Daarom hebben wij een 
stappenplan van handen wassen bij de wc’s opgehangen ter geheugensteun. Ook 
bespreken wij met de kinderen waar we allemaal extra op moeten letten deze tijd en 
vooral ook waarom we hierop moeten letten. Gijsje heeft in deze nieuwsbrief een 
verhaal van Nijntje over het coronavirus. Dit is misschien goed om met uw kind(eren) 
te lezen. Wij zullen deze ook zeker bij ons voorlezen.  

 
 
 



Leuke activiteit om thuis te doen met uw kind(eren) 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Nieuws van Gijsje & Doortje 

 

Nieuws van Gijsje & Doortje 
 
Sluiting en Noodopvang 
De sluiting van de opvang is voor ons een hele ongewone periode. Wij doen ons uiterste best om 
klaar te staan voor de noodopvang en er een leuke dag van te maken met de kinderen die komen. 
Regelmatig worden er via de mail brieven met informatie over de sluiting maatregelen en 
noodopvang gestuurd naar alle ouders. Houdt deze informatie goed in de gaten en volg a.u.b. de 
richtlijnen nauwkeurig op. Zo kunnen we met elkaar zorgen deze periode goed door te komen. 
Via de mail blijven wij continu bereikbaar, kdvdedoornick@delinge.nl en voor vragen over 
noodopvang kunt u contact opnemen met ons kantoor, kinderopvang@delinge.nl  
We wensen iedereen het allerbeste toe en hopen dat het goed blijft gaan met eenieder. 

 
Peuterprogramma 
Nu de peutergroep tijden zijn verruimd naar 4 uur, is daarmee ook het programma aangepast. Zoals 
u al gemerkt heeft starten we niet meer direct in de kring, maar is er eerst een inloop. Er is hierdoor 
ruimte gekomen om al spelend met uw kind rustig afscheid te nemen, wat vaak minder hectisch en 
abrupt is. Het kind kan eerst even spelen en op gang komen alvorens we, met een liedje, in de kring 
gaan.  
Ook is er meer ruimte gekomen om het spelaanbod goed af te stemmen op de behoefte van de 
groep. Zo kunnen we eventueel twee keer kort naar buiten, om het spel en de concentratie binnen 
in de groep te doorbreken. Of we gaan in kleinere groepjes activiteiten aanbieden op verschillende 
plaatsen, buiten of in de groep. Ook zijn we aan het kijken hoe we buiten het spelaanbod kunnen 
verruimen en educatiever kunnen inrichten.  
Hieronder een globale dagindeling als richtlijn. 
 

● 8.15 uur:  Inloop. 
● 8.25 uur:  1e bel liedje zingen in de kring, ouders afscheid nemen. 
● 8.30 uur:  Beginnen met de kring. 
● 9.00 uur:  Activiteit; knutselen, even naar buiten, groep splitsen in groepjes. 
● 10.15 uur: Plassen en verschonen, opruimen. 
● 10.30 uur: Fruit eten. 
● 11.00 uur: Buiten spelen, activiteit. 
● 11.45 uur / 12.00 uur: Eind-kring / afsluitende groepsactiviteit. 
● 12.15 uur: Ouders komen kinderen ophalen. 
● 12.30 uur: Eten, lunch met kinderen die blijven. 

 
 

 Werken met Thema’s 
Het Thema Ziek heeft zich helaas wel heel letterlijk ontwikkeld gedurende de afgelopen tijd. 
De eerste week begon met neuzen poetsen en zakdoekjes plakken. Toen over naar het boek van 
Dikkie Dik en pleisters plakken. De kinderen kregen geen genoeg van het boek 
en zelfs pleisters plakken was een avontuur.  Nadat we Jules helemaal vol 
gestempeld hadden met waterpokken, mochten de kinderen een dokterskoffer 
kleuren en beplakken met alles wat er in de koffer aanwezig is. Het leren 
omgaan met verschillende technieken zoals kleuren, verven, plakken, prikken is 
een ontdekking voor de kinderen en mooi om te zien. Het gaat van leren netjes 
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te doen tot kliederen, voelen en soms even proeven. Hopelijk kunnen we het thema nog goed 
afsluiten door allemaal weer beter en gezond te worden en blijven.  

Het volgende Thema staat gepland vanaf week 15, dan gaan we werken over de TUIN. 
Hierin wordt de Lente, Pasen en Moederdag verwerkt. Mocht u ons kunnen helpen aan materialen, 
attributen uit de Tuin, of bent u werkzaam als hovenier, tuinman of een gerelateerd ander beroep, 
dan horen wij het graag.  
Bij DOORTJE wordt met hetzelfde thema gewerkt. Zij hanteren het thema passend bij de leeftijd van 
0-2 jaar door de activiteiten op deze leeftijdsgroep af te stemmen. 
 
 

DOORTJE heeft de 1e 
verjaardag gevierd. Hiep hiep 
hoera!! 
In de week van 
9-13 maart was de ruimte en entree van Doortje gezellig versierd. 
Voor alle kinderen was er een presentje, feestelijke activiteiten en 

lekkernijen. Helaas heeft de receptie op vrijdag 13 maart 
niet door kunnen gaan i.v.m. het coronavirus. Er mochten geen 
activiteiten met meerdere mensen, ouders georganiseerd worden. 
Dat was erg jammer, maar gelukkig is het feest niet geheel 

onopgemerkt aan ons voorbijgegaan, door dat de hele 
week er al aandacht aan is geschonken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideeën voor activiteiten  
 
 
Verven zonder vies te worden! 

- Knip een paasei uit 

- doe wat verf stippen op het ei. 

- Het ei met stippen in zakje doen. 

- Goed afsluiten. 

Zo kan het kind de kleuren mengen en stimuleert het de fijne motoriek! 



 

 

Stempelen met een wc rol. 

Benodigdheden: 

- Verf;  

- Papier, 

- Wc rol, 

- Stift 

Laat je kind de wc-rol in de verf dompelen 

En vervolgens stempelen op papier. 

Wanneer alles droog is kan er een kop en  

Poten getekend worden. En klaar is het prachtige lente knutsel! 

 
 
Wist U dat ….  

● De stagiaire Sophie Scholten is gestopt met haar opleiding en daardoor ook met haar 
stage bij Gijsje en Doortje. 

● Parkeren bij de poort verboden is tussen 8.00-16.00 uur. 
● Dit wordt gecontroleerd en bekeuringen kan opleveren. 
● We het erg op prijs stellen als u bij het verlaten van de groep, 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. 
● Wij iedereen veel gezondheid en sterkte toewensen in deze corona crisis. 
● Ook Nijntje inspeelt op de crisis…. 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Een leuke ontspannende activiteit voor baby én ouder is babymassage! 

Een korte uitleg. Er zijn ook veel uitgebreider manieren. Kan op elk baby en kind toegepast worden! 
Voor een uitgebreid filmpje zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=JNE3CJsCrpk 

- Kies een rustig moment. 

- neem er de tijd voor. 

 

Benodigdheden: 

- Matje of deken om op de grond te zitten; 

- Massage olie; 

- Handdoek; 

Neem de tijd voor de band tussen jullie twee.  Je geeft je baby een veilig en vertrouwd gevoel, houdt 
de spieren soepel en sterk. Laat ontdekken wat zijn/haar lijfje allemaal kan. 

Hierdoor kan ook jij beter ontspannen, je leert de lichaamstaal van je baby beter kennen waardoor je 
beter op elkaar afgestemd bent. Daarbij leer je hoe je in allerlei situaties je baby kan kalmeren of pijn 
kan verzachten. 

Baby’s hebben naast voeding, rust verzorging aanraking nodig om te kunnen groeien en te bloeien. 
In veel culturen is het masseren van baby’s en kinderen vanzelfsprekend. 

Baby’s staan open: al hun zintuigen zuigen het leven naar binnen en ontdekken elke dag nieuwe 
dingen. Zoals ‘hoort die voet bij mij? En ‘kan ik mijn armen zover uit elkaar spreiden?’ Dit kan een 
baby gaan ervaren door een massage. 

Massage kan altijd en overal. Je kunt hier uitgebreid de tijd voor nemen. Of in het dagelijks leven 
zoals bij elke luierwissel of na het badje/douche. Wanneer je baby vaak onrustig is kan masseren de 
juiste manier zijn om de ontspanning terug te vinden. Zodra je doorhebt hoe je baby erop reageert 
kan je beslissen het op vast moment te doen. 

Zorg dat je je baby na de massage snel weer inwikkelt in een warme deken of doek. 

1. Begin bij de beentjes. Strijk met je handen van boven naar beneden langs de beentjes van je baby. 
Pak nu de beentjes zachtjes vast en maak met je duim cirkeltjes op alle plekken van de beentjes. 

2. Masseer de voetjes op dezelfde manier door cirkeltjes te draaien met je duim op de onderkant. 
Dit mag met wat drukkende bewegingen. 

3. Ga nu verder met de armpjes en handjes, doe dit in dezelfde volgorde als de beentjes. 

4. Is je baby lekker ontspannen? Leg dan je handen op de buik van je baby en beweeg beide handen 
met cirkels naar binnen naar buiten over de hele romp. Dus van de borstkas in draaiende beweging 
naar de buik en terug omhoog. Daarna leg je je hand op de rechterschouder en strijk je naar de 
linker heup. Doe dit daarna aan de andere kant. 

5. Draai je baby nu op zijn buik en zorg dat zijn hoofdje recht ligt voor betere ontspanning. Pas hierbij 
dezelfde methode als voor de buik toe. Vind je baby het niet prettig om op zijn buikje te liggen dan 
kun je het proberen door de baby op zijn buik op jouw onderbenen te leggen. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNE3CJsCrpk


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


