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Agenda

augustus vanaf nu is op de woensdagen de BSO ook open.

16 juf Caroline is jarig

29 eerste schooldag 2022-2023

Elke maandag en vrijdag ouder-inloop in de groepen 1/2A en 1/2B tot 8.30 uur

30 luizenpluis

september

1 inloop kwartiertje gr 3 t/m 8  Tijd: 8.30 - 8. 45 uur

6 tot 9 inschrijving voor leerling-ouder-leerkracht(en):welkom gesprekken gr 1 t/m 8

uitreiken van informatieboekje groep 1 t/m 8

7 streetwise gr 5 t/m 8

9 promoshow Mad Science Gelderland gr 3 t/m 8

12 t/m 16 leerling-ouder-leerkracht(en) welkom gesprekken gr 1 t/m 8

19 kermis/studiedag kind vrij

20 kermis/ studiedag kind vrij

26-30 week tegen pesten: thema: Grapje! Moet toch kunnen?!

28 kinderpostzegelactie gr 8

oktober

4 inloop kwartiertje gr 3 t/m 8 Tijd: 14.15 - 14.30

5-16 kinderboekenweek: thema: Gi-ga-groen!

13 juf Esmee is jarig

21 nieuwsbrief 1 schooljaar 2022-2023

24 t/m 28 herfstvakantie

In deze Nieuwsbrief leest u:

~ Brief van Dorethea aan kinderen en ouders
~ En dan is het einde van het schooljaar….
~ Contacten met ouders in schooljaar 2022-2023: ouder inloopmomenten
~ Vakantierooster & studiedagen/middagen in schooljaar 2022-2023
~ Nieuws van Gijsje & Doortje
~ BSO nieuws
~ Biebouders / opa’s / oma’s gevraagd
~ Uit groep 8….. door Jolé en Loes



~ Sportdag door Livia & recensie van Quinn en Guus
~ Clinic pumptrack
~ Mad Science vooraankondiging
~ Nieuws van de vertrouwenspersoon
~ Even voorstellen, de gezinscoach
~ Sjors Sportief
~ Vakantielezen: aanbevolen leestips
~ De Spacebuzz komt naar de Doornick
~ Harmonie op school door Puk, Lynn, Damyan
~ Tot slot: Het dierentuinorkest

Brief van Dorethea aan kinderen en ouders

Aan kinderen en ouders van IKC De Doornick,

Schooljaar 2021-2022 is voorbij. Een schooljaar met ups en downs.
In de eerste helft van het schooljaar hadden we veel last
van de corona maatregelen.
Tijdens de tweede helft van het schooljaar lag de focus
op een inhaalslag van de basisvaardigheden. Uiteindelijk
zien we mooie resultaten op de cito toetsen en op de cito
eindtoets van groep 8. Voor de derde keer is deze, ook
dit jaar weer, ver boven het landelijk gemiddelde
uitgekomen. Een geweldig resultaat door de
gezamenlijke inspanning van het team.
Het tweede deel van het schooljaar typeerde zich ook
door mijn uitval vanwege ziekte. Ik ben erg blij met
Simone als mijn vervangster. Door het veelvuldige
overleg, wat we samen hebben, blijf ik op de hoogte en wordt de ingezette lijn van werken
voortgezet.
Tijdens mijn afwezigheid heb ik veel bloemen, kaarten, appjes, mails van ouders en werkjes
van leerlingen mogen ontvangen. Hiervoor mijn dank!
Speciale dank aan Guus en groep 8 voor het componeren en zingen van een speciaal
‘Beterschap Lied’.
Tevens dank aan alle teamleden, die in groepen van 2, wekelijks een bezoek hebben
gebracht! Geweldig!
En écht.....het helpt!

Voor nu wens ik iedereen een veilige zomervakantie!

Hartelijke groet,

Dorethea Arissen
directeur



En dan is het einde van het schooljaar…

Het einde van het schooljaar is daar! Voordat iedereen gaat genieten van de zomervakantie
brengen wij u graag op de hoogte van een aantal personele veranderingen:

● per nieuw schooljaar heeft juf Anke Schippers een andere baan gevonden. We
nemen na dit schooljaar afscheid van haar, dank haar voor haar inzet dit schooljaar
en wensen haar veel werkplezier op haar nieuwe werkplek!

● juf Marian Kok zal vanaf het nieuwe schooljaar niet meer werkzaam zijn op IKC De
Doornick. De kinderen van groep 1/2 kijken terug op een leerzame en gezellige tijd!
Bedankt voor je inzet Marian!

● Juf Lian Smits heeft besloten ontslag te nemen per nieuw schooljaar. Zij denkt na of
het werken in het onderwijs haar in de toekomst past of dat ze een andere weg in
wenst te slaan. Ook aan Lian onze dank voor je inzet op IKC De Doornick!

● Onderwijsassistent Sanne Rensen heeft besloten te stoppen met haar
werkzaamheden als onderwijsassistent en gaat meer uren werken binnen de
Kinderopvang van ons IKC. Sanne blijft dus zichtbaar op ons IKC! Sanne bedankt
voor je inzet binnen onderwijs en veel werkplezier binnen de opvang!

● Intern begeleider Ineke Freriks stopt met werken vanaf oktober 2022.
● Onderwijsassistent Ingrid van Oostwaard zal vanaf november 2022 met vervroegd

pensioen gaan.
● We verwelkomen juf Esmée van Blitterswijk als nieuw teamlid van ons IKC! Zij zal

komend schooljaar als juf van groep 1/2 B starten.
● Per 1 augustus zal Sterrin Joosten het team van Kinderopvang versterken.
● Ook Annet de Beijer zal vanaf 1 augustus deel uit gaan maken van het team

Kinderopvang.

Contacten met ouders in schooljaar 2022-2023: Ouder Inloopmomenten

Als IKC vinden we het contact met u als ouder(s), verzorger(s) belangrijk. In het nieuwe
schooljaar gaan we er vanuit dat we u als ouder(s)/verzorger(s) weer kunnen verwelkomen
zonder Corona beperkingen. We kijken ernaar uit u weer vaker te ontmoeten in de school.
Om alvast een start te maken:

● Bij groep 1/2 zijn ouders vanaf de start van het nieuwe schooljaar op de maandagen
en vrijdagen van  harte welkom tot 8.30 uur om samen een boekje te lezen in het
klaslokaal.

● Ongeveer 1 keer per maand is er in alle groepen een inloop kwartiertje om te kunnen
zien waar uw kind mee bezig is. De data hiervoor zijn:

- do. 01-09-2022 van 8.30-8.45 uur
- di. 04-10-2022 van 14.15-14.30 uur
- do. 01-12-2022 van 14.15-14.30 uur
- di. 17-01-2023 van  8.30-8.45 uur
- do. 02-03-2023 van 8.30-8.45 uur
- di. 18-04-2023 van 14.15-14.30 uur
- do. 25-05-2023 van 14.15-14.30 uur
- di. 27-06-2023 van 8.30-8.45 uur

We hopen dat we u als ouder(s)/verzorger(s) op deze momenten gaan zien!



Vakantierooster & studiedagen/middagen schooljaar 2022-2023

zomervakantie 2022 18 juli t/m 26 aug zomervakantie 2023 17 juli t/m 25 aug

studiedagen
kind vrij

16 nov & 23 nov studiemiddagen
kind om 12.00 vrij

16 febr & 30 juni

kermis/studiedagen
kind vrij

19 & 20 sept herfstvakantie 24 t/m 28 okt

kerstvakantie 26 dec t/m 6 jan carnavalsvakantie 20 t/m 24 febr

2e paasdag 10 apr meivakantie 24 apr t/m 5 mei

hemelvaart 18 & 19 mei 2e pinksterdag 29 mei

Nieuws van Gijsje en Doortje

Nieuws van Doortje

Afgelopen periode hebben we bij Doortje het thema ‘Rupsje nooit genoeg’ behandeld.
We hebben het boek voorgelezen, geknutseld van rups tot vlinder, allerlei verschillende
soorten eten geproefd en door de tunnel gekropen, net als een rups.
Hier konden ze geen genoeg van krijgen.

Tijdens het mooie weer hebben we regelmatig buiten met water gespeeld, geverfd met
water, gevaren met bootjes en eendjes laten zwemmen.



Maar het allerleukste was natuurlijk het spetteren met het water, we maakten onszelf en
elkaar van spetternat tot kleddernat.
We hopen op nog veel meer mooi weer, vandaar de vraag om extra  kledingsetjes in de tas
te doen.

Nieuws van Gijsje,

Bij Gijsje hebben we de afgelopen weken over eten gepraat.
We hebben geleerd wat bestek is en wat we nodig hebben om een tafel te dekken.
Tijdens de lunch smeren we zelf de boterhammen, we hebben appels gesneden waar we
samen appelmoes van maakten.
Er zijn pizza’s besmeerd met een mes en beplakt met allerlei lekkers en de kinderen hebben
zelf fruit gesneden waarvan we smoothies maakten. Deze smaakten heerlijk!

Prietpraat,
Al enige tijd geleden zegt een peuter: ”Mijn papa heeft auw, een pleister hier (wijst op haar
hoofd) en hier (wijst op arm) en hier en hier en hier.”



Zegt een andere peuter: “Mijn papa niet, die is nog helemaal heel.”

Wist U dat,

- het voor ons lastig is om alle (spijker)jasjes uit elkaar te houden?
- een naam erin het voor ons makkelijker zou maken?
- dit ook geldt voor de rugtasjes?
- we de kinderen van de peutergroep om 8.15 buiten opvangen?
- we een vast dagritme hebben?
- er ten alle tijden een gesprek kan worden aangevraagd?
- er bij Doortje na een klop op de deur, wij de deur voor U open doen?
- en bij Gijsje na een druk op de bel, wij de deur voor U open doen?
- U soms even moet wachten, als wij de handen vol hebben?
- wanneer U een ruilaanvraag of extra opvang aanvraagt, wij dit liefst een week of

langer van te voren horen, omdat anders de kans aanwezig is dat het niet meer in
behandeling kan worden genomen?

- de vaste telefoonlijn van de kinderopvang 0481422892 komt te vervallen?
- Gijsje vanaf heden te bereiken is op 0651809273?
- Doortje te bereiken is op 0630504535?
- U altijd een bericht kunt sturen via het ouderportaal?
- het ons niet altijd lukt om dagelijks foto’s en of een dag verslag te sturen?
- de zomervakantie start op maandag 18 juli en eindigt op 28 augustus?
- we in de vakantie zoveel als mogelijk een vast gezicht op de groep proberen in te

plannen?

We wensen iedereen een zonnige, fijne vakantie toe.
Team Gijsje en Doortje

Nieuws van BSO ‘t Speelhuukske

Terugblik meivakantie
In de eerste week van de vakantie hebben  wij leuke activiteiten gedaan rondom het thema
'Holland'. Zoals: een spelletjesmiddag  (Koningsdag) en t-shirts versieren. In de tweede
week vierden wij een Italiaans feest bij de BSO. De kinderen maakten zelf pizza´s, op de
kop geschilderd als Michelangelo, een toren gebouwd van spaghetti en marshmallows  en
daarnaast hebben wij ook een rondje gewandeld door Doornenburg.



Verjaardagsmuur
Het heeft even geduurd maar daar is hij dan: de verjaardagsmuur! Alle kinderen van de BSO
mochten hun eigen foto versieren. En wat is het mooi geworden!

Planbord
Sinds een aantal maanden werken wij bij de BSO met een planbord. Hierop kunnen
de kinderen zien welke dag (naam van de dag + het getal) en welke maand het is.
Ook zien de kinderen op het planbord uit welke activiteiten zij die dag kunnen
kiezen. Daarnaast kunnen zij hier ook op zien wanneer wij een verjaardag hebben
van een kind. Uit school gaan wij altijd gezamenlijk eerst wat eten en drinken. Terwijl
de kinderen dit doen, leggen wij de activiteiten uit waar zij uit kunnen kiezen. Daarna
mogen de kinderen hun naam ophangen bij de activiteit die zij willen doen. Zo is het
voor ons overzichtelijk waar iedereen is en hoeveel kinderen er per activiteit zijn.



Nationale Modderdag & spelen met water
Op dinsdag 28 juni hebben wij bij de BSO aandacht besteed aan Nationale
Modderdag (officieel op woensdag 29 juni). De kinderen mochten een eigen masker
maken van modder (yoghurt met cacaopoeder). In het begin vonden ze het allemaal
maar raar en een beetje vies totdat het eenmaal een beetje op hun gezicht zat.
Voordat je het wist hadden er een paar kinderen zelfs de armen ingesmeerd. Omdat
het zo’n mooi weer was, speelden de andere kinderen buiten met water. Zo is er op
de muren geschreven met een kwast en water. Ook hebben sommige kinderen
geverfd met water op juffrouw Michelle en was er ook nog een water limbo!



Afscheid Djamilla
Donderdag 14 juli was Djamilla de laatste keer bij ons op de BSO. We willen haar
bedanken voor alles en wensen haar veel geluk in de toekomst.  We hebben  samen
met de kinderen iets voor haar gemaakt om haar te bedanken.

Biebouders/opa’s/oma’s gevraagd

Wij zijn trots op onze schoolbieb,die wekelijks een verversing aan boeken laat zien.
Graag willen we de volgende uitnodiging aan u voorleggen:
Hebt u zin en tijd om ook te helpen in onze schoolbieb tijdens de uitleen uren op dinsdag en
donderdag van 13.00 - 14.15 uur? Samen met 2 bieb experts (kinderen die hiervoor zijn
opgeleid) bent u dan bezig met de volgende werkzaamheden:
-- het innemen en uitlenen van de boeken d.m.v. het scanapparaat;
-- het terugzetten van de boeken op de juiste plek in de kasten;
-- het alfabetisch op achternaam van de schrijver terugzetten van de verhalende

leesboeken;
-- het helpen vinden van een passend boek voor een kind;
-- het bedenken van thematafels bij vieringen en seizoenen.
Mocht u belangstelling hebben, neem dan voor verdere informatie contact op met
i.vanoostwaard@delinge.nl

Uit Groep 8 door Jolé en Loes

Het was een druk maar vooral leuk jaar voor ons!
We hebben hard gewerkt en daardoor heel veel leuke dingen kunnen doen. Dat harde
werken is terug te zien in de eindcito. We hebben ver boven het landelijk gemiddelde



gescoord en daar mogen we zeker trots op zijn.  De score is gemiddeld 542! De eindcito
was in april.
In mei  hebben Linde, Chloë, Loes en Jolé een eigen geschreven gedicht/verhaal mogen
voorlezen bij de dodenherdenking op 4 mei. Hier heeft oud juffrouw Annemiek ze voor
gevraagd. Linde en Loes hebben een verhaal voorgelezen in de kerk, en Jolé en Chloë
hebben mogen voorlezen bij het oorlogsmonument.
In mei zijn we begonnen met de musical. We kregen het script en hebben toen de musical
een aantal keer gelezen. Na de musical een aantal keer gelezen te hebben, mochten we 3
rollen opschrijven. Een week later kregen we te horen welke rol we hadden. Na veel oefenen
gaat het snel best goed!
In mei/juni hadden we het kamp met het thema: De Alleskunner!
We kwamen op school en gingen onze bedden opmaken. Snel daarna moesten we een
alleskunner opdracht doen: uit kranten letters scheuren en daar zinnen van maken, dit was
moeilijker dan gedacht!
Daarna kregen we een schermles van Arvid van ‘Schermclub Lancelot’ uit Arnhem.  Na de
schermles gingen we naar Fort Pannerden. We kregen daar eerst een film te zien en daarna
kregen we een rondleiding. Dit vond iedereen leuk en erg leerzaam! Toen kwamen we terug
op school en mochten we even chillen. Daarna gingen we naar GVA voetballen. Tijdens alle
opdrachten/activiteiten konden we Alleskunners verdienen. Je kon deze verdienen in
verschillende hoeveelheden: 75.000, 100.000, 125.00. Na het voetballen kwamen we terug
op school en gingen we avondeten met alle juffen. Dit was lekker en erg gezellig! Na het
eten gingen we lasergamen door de school heen en op het schoolplein. Daarna gingen we
verstoppertje in het donker doen door de hele school. Dat was heel eng en spannend! Maar
vooral leuk! Toen moesten we gaan slapen.
De volgende ochtend maakten juf Caroline en juf Angelique ons wakker, niet op de fijnste
manier… maar dat hoort erbij ;) We gingen vroeg ontbijten en pakten onze tas in om te
vertrekken naar de Rijkerswoerdse Plassen. Daar gingen we survivallen, boogschieten en
kanoën! Dit was super leuk!
De reis terug was vermoeiend, maar het is ons gelukt! Aangekomen op school kregen we
een ijsje en een cadeautje. Zeker een geslaagd kamp dus!
Nu gaan we de laatste weken van dit schooljaar in.

Verslag van Livia & recensie van Quinn en Guus over de sportdag

Eerst kwamen we de klas in en iedereen was oranje. Toen hadden we een invaljuf en
juffrouw Esmee was er. De juf gaf wat informatie en toen het tijd was liepen we met de hele
school naar GVA. Toen we er waren, moesten we naar het voetbalveld en er waren mensen
op de tribune op ons aan het wachten. En toen iedereen er was, gingen we het liedje van
Kinderen voor Kinderen doen: ‘Fit top 10’. Iedereen danste lekker mee. We begonnen na het
dansen met de sportdag. Eerst werden  de groepjes gemaakt, daarna gingen we met de
ouders mee om de spellen te doen. De spellen waren: rodeo rijden, boogschieten,
voetballen, hockey, frisbeeën en tikkertje. Ik vond het rodeo rijden wel het leukst, omdat hij
alle kanten op ging en je vond allerlei technieken uit om te blijven zitten. Maar het nadeel
was wel dat de stier niet elektrisch was, waar de meesten wel op hadden gehoopt.
Boogschieten was ook heel leuk net als alle spellen, maar ook heel moeilijk, Dat was juist
het leuke. Met voetballen hadden we een partijtje gedaan.  En ook met hockey deden we



een wedstrijdje. Met frisbeeën gingen we normaal overgooien en als dat bij iedereen lukte,
hielden we ook weer een wedstrijd tegen een andere groep. En met tikkertje deden we
knakworst tikkertje, wc tikkertje, schipper mag ik over varen, en nog twee andere soorten
tikkertjes. Dit was de eerste sportdag van mijn zusje uit groep 1. Ze vond het helemaal
geweldig, vooral het springkussen en het blik gooien.

Quinn en Guus uit groep 7 schreven de volgende recensie over de sportdag 2022:

Voordat iedereen er was, mochten wij helpen met het opbouwen en alvast op de stier om
hem te testen. Vanuit school ging iedereen naar GVA en begon de sportdag met een
gezamenlijke dans: ‘de fit top-10’. We begonnen de dag met de spelletjes: frisbee, hockey,
verschillende tikspelen, voetbal, boogschieten. Voor de onderbouw was er een brandweer
springkussen en voor de bovenbouw een opblaasbare stier. het waren leuke spelen en
iedereen deed sportief mee. Ook had iedereen 2 keer pauze, want het was veel te heet en
de stier was woest. Je moest er zo lang mogelijk proberen op te blijven zitten. Bij de frisbee
moest je deze naar de persoon voor je gooien. Hockey was in 2 teams tegen elkaar, je
mocht niet te hoog slaan. Bij de tikspelen werden er 3 mensen gekozen om te tikken. Bij het
voetballen werd het 2 teams tegen elkaar lekker en leuk voetballen. Boogschieten door
hoepels en goed richten om de pijl door de hoepel te krijgen. Als laatste kregen we appels
en liepen we met zijn allen weer terug naar school.

Clinic pumptrack

Op 10 juni genoten de kinderen van hun welverdiende clinic bij de pumptrack, aangeboden
door de organisatie “Waalhalla”. De kinderen uit groep 5/6 boden de cheque van 800 euro
aan. Dit bedrag is een bijeen gelopen deel uit de sponsorloop. Het overige bedrag gaat naar
het AZC. De officiële opening van de pumptrack vond plaats op 11 juni.



Mad Science naschoolse wetenschap & techniek cursus 2022-2023

Hieronder een overzicht van de geplande data en tijden:

Promoshow(s)
Datum: 9-9-2022
Thema: Nog te bepalen
Starttijden: 10:30 en 11:15 uur (show duurt ongeveer 30 minuten)
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een inschrijfformulier mee naar huis.

Naschoolse wetenschap & techniek cursus
Dag: Maandag
Starttijd: 14:45 uur
Dag 1: 26-9-2022
Dag 2: 3-10-2022
Dag 3: 10-10-2022
Dag 4: 17-10-2022
Dag 5: 31-10-2022
Dag 6: 7-11-2022

Uiterste inschrijfdatum: 19-9-2022

Na de sluitdatum verwerken wij alle inschrijvingen, sturen we de ouders een bevestiging van
deelname en ontvangt de school een overzicht van alle deelnemende kinderen.

Nieuws van de vertrouwenspersoon

Afgelopen week heb ik een webinar bijgewoond met als titel “The voice praktijken op jouw
school”. Over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een veel genoemd thema op dit
moment.
Bij mijn weten hebben we hier op de Doornick niet mee te maken. Maar ik was wel erg
benieuwd hoe te moeten handelen als we dit wel bij de hand hebben.
Ik heb met veel interesse geluisterd naar wat er van mij als vertrouwenspersoon verwacht
wordt.
Wat meerdere malen genoemd werd is dat de vertrouwenspersoon zich zichtbaar moet
maken naar ouders en kinderen.
Dit stukje in deze info is hierin mijn eerste stap.



Al enkele jaren staat de functie van vertrouwenspersoon achter mijn naam. Misschien moet
ik zeggen: “Gelukkig word ik niet zo vaak voor deze functie benaderd”.
Het liefst willen we dat u, als u een probleem of klacht heeft, naar de desbetreffende
persoon gaat.  Misschien voelt dat soms niet goed en zoekt u een andere gesprekspartner.
Dan kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht en voor de Doornick ben ik dat.
Ik luister naar uw verhaal en samen zoeken we naar een passende stap verder.

Angelique Schennink, a.schennink@delinge.nl

Even voorstellen: de gezinscoach

mailto:a.schennink@delinge.nl


Sjors Sportief & Creatief Lingewaard

Dit leuke project is inmiddels een bewezen formule in meer dan 100 gemeenten. Uw kind
komt via deze weg op laagdrempelige wijze met diverse vormen van sport en cultuur uit
Lingewaard in aanraking, zonder direct lid te hoeven worden. Een mooie manier om hun
talent te ontdekken.
In september ontvangen we weer de kleurrijke Sjors Boekjes. We bladeren deze boekjes
klassikaal door, wat we als het startsein ervaren voor dit leuke project.
Op 5 oktober starten de inschrijvingen op www.sjorssportief.nl

Vakantielezen: Boekentips/aanraders

Vanaf 4 jaar prenten/voorleesboeken
Fred en de (bijna mislukte) verjaardag        Pépé Smit
Verdriet om aardappel                                 Josh Lacey
Monster in mijn huis                                    The Umbilical Brothers
Pippa past op                                              Anna Woltz
Schildpad en ik                                            Mark Törnqvist
Het nummer één telboek                             Caspar Salmon
De kleine houten robot

en de boomstamprinses                      Tom Gauld
Het verlegen vogeltje                                  Jan Paul Schutten
Wij willen een pannenkoek!                         Tiny Fisscher

Vanaf 7 jaar niveau A-boeken
Verschrikkelijke beestjes                             Elise Gravel
Ik zie Ik zie                                                  Romana Romanyshyn
De trollen van Leif                                       Pieter Koolwijk
Ridder Ros en de verliefde trol                   Pim Lamm
Sneeuwwitje wordt Sneeuwwit                   Daan Remmerts de Vries
De fantastische verhalen van Tashi            Daan Remmerts de Vries
Helden op sokken                                       Annie Makkink
De Zoete Zusjes zoeken een schat            Hanneke Zoete

http://www.sjorssportief.nl


Vanaf 9 jaar niveau B-boeken
Twitch en de vlucht van de ijsvogel           M.G. Leonard
Toen mijn broer een robot werd                Emiel de Wild
De vogeltjesklok                                        Harm de Jonge
De scootmobiele eenheid                         Mirjam Oldenhave
Vergeet mij niet                                        Jenny van der Molen
Het grote leven van kleine Fons               Henry Lloyd
Films die nergens draaien                        Yorick Goldewijk
Tiril en de toverdrank                                Bette Westera
Lampje                                                      Annet Schaap

Spazebuzz op school

Met groep 7 hebben we een project gedaan over de Spacebuzz en hier leggen we uit wat
we allemaal gedaan hebben:

Wat hebben we gedaan:
We hebben eerst lessen over de ruimte gedaan. Daarin hebben we een planetarium
gemaakt. Allemaal proefjes gedaan. We hebben een werkblad gemaakt met allemaal
satellieten. Een Spacebuzz toets gemaakt. En als kers op de taart zijn we zelf in de
Spacebuzz geweest met een VR bril.

Wat hebben we geleerd:
Op dat werkblad met satellieten
hebben we op het chromebook
opgezocht hoe ver ze van de
aarde af liggen en hoe ze heten
en wat het kenmerk is van de
satellieten.

Wat hebben we gezien in de
Spacebuzz:
We hebben de aarde en de maan
gezien. We hebben het
sterrenstelsel gezien. We hebben
sommige satellieten gezien. Alle
lichtjes van mensen op aarde. We
hebben het regenwoud gezien.
We hebben ook nog de grens
tussen dag en nacht gezien.
Groetjes groep 7 van IKC De Doornick!



Harmonie op school door Puk, Lynn en Damyan

Wat vonden wij van de harmonie:
Wij vonden het heel leuk, en het was ook heel leerzaam.
Sommige kinderen willen nu zelfs onder muziekles en doen proeflessen.

Hoe hebben wij ons instrument gekregen?
We hebben allemaal filmpjes gezien en daar moesten we een top 3 van maken. Van die top
3 moest de juf onze instrumenten uit kiezen.
En zo hebben wij onze begeleiders ontmoet. Die hebben ons alles over het instrument
geleerd.

Wat vonden wij van het optreden:
Wij vonden het leuk (maar waren wel een beetje zenuwachtig) en het was leuk dat groep 5
en 8 meezongen :). We vonden het heel leuk om met dit project mee te mogen doen. En we
denken dat onze ouders het ook heel leuk vonden om ons optreden te zien en te horen.

Tot slot:

En………
Welk instrument zou jij aan de wasbeer willen geven in het volgende  ‘dierentuinorkest’?



ALLE MEDEWERKERS VAN IKC DE DOORNICK WENSEN U
EEN MUZIKALE EN MOOIE ZOMERVAKANTIE TOE!


