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In deze Nieuwsbrief leest u over:

~ Afscheid directeur Dorethea Arissen
~ Woordje van Berry
~ Nieuws van Gijsje & Doortje
~ BSO nieuws
~ Wist u dat? Update 2023 ‘De Bibliotheek op School’
~ Online ouderbijeenkomsten
~ Scheiding
~ Winnaar regionale ronde Nationale Voorleeswedstrijd 2022-2023
~ Bag2school, certificaat van verdienste
~ Even voorstellen…
~ Opa’s en oma’s lezen voor!
~ Juf Mieke laat weten…
~Gekke haren dag
~ Tintelvlinders en pantoffelhelden

Afscheid van directeur Dorethea Arissen

Twee waardevolle recepties, feestelijk en zonder drama. Dat is wat Dorethea wilde
meemaken op haar afscheid. Alle aanwezige genodigden droegen haar een warm hart toe
op 14 en 15 februari. In de verschillende toespraken klonk het werkplezier van Dorethea
door. En de kracht om je hart te volgen met de wijsheid om mooie dingen tot stand te
brengen. Dorethea heeft een ontwikkeling in beweging gezet op IKC De Doornick, door
passend onderwijs te promoten voor elk kind, de ouders en de medewerkers. Als een lopend
vuurtje dat vol positieve energie de sleutel voor de toekomst van elk kind mag zijn, krijgt het
de vorm waarop we voort kunnen bouwen.
Het team van IKC de Doornick bracht gepassioneerd het volgende lied ten gehore:

Hey
Hey
Hey

maar 3 jaar, echt veel te kort
baas van onze school
Een traan een lach
het hoort er ook wel bij

Iedereen was welkom
ouders, kind en team
jong of oud het maakte jou echt blij

Wat er ook gebeuren mocht
jij stond voor ons klaar
Met raad en daad en een lieve lach

Ook al ga je van ons weg



jij blijft dicht bij ons
lieve DORETHEA

Speciaal voor onze directeur
Hey
Een dag vol liefde en kleur
Ook al ga je van ons weg
jij blijft dicht bij ons
lieve DORETHEA

slecht rapport inspectie
Je gaf de moed niet op
zeg ons eens, wie doet jou dat na
samen heel hard werken
en de leerlingraad
onze directeur bracht veel structuur

Je kracht, geborgenheid het
fijne samen zijn
afscheid nemen doet ons ook echt pijn
Ook al ga je van ons weg
jij blijft dicht bij ons
lieve DORETHEA

Speciaal
voor onze
directeur
Hey
Een dag vol
liefde en
kleur
Ook al ga je
van ons
weg
jij blijft dicht
bij ons



Woordje van Berry

Het is nog niet zo lang geleden dat de vorige nieuwsbrief meeging, dat was net voor
de kerstvakantie. En als ik nu kijk wat er allemaal alweer gebeurd is in die korte tijd,
dan lijkt die periode veel langer. Toch wil ik een aantal dingen even belichten.
Uiteraard stond deze laatste week voor de krokusvakantie in het teken van ‘vieren’.
We ‘vierden’ op een hele mooie manier het afscheid van Dorethea en vandaag
vierden we carnaval. Het was groot feest in het Schuttersgebouw en de polonaise
werd maar langer en langer. Ontzettend fijn dat we in zo’n goede sfeer, na wat kale
jaren door de corona, weer feest hebben kunnen vieren.

We zijn in deze periode ook met een heel aantal gebruikers van ons gebouw bijeen
geweest om samen met de architecten van de nieuwbouwlocatie te praten over hoe
ons IKC er in de toekomst uit moet gaan zien. Blijft deze op dezelfde plek staan,
welke vorm krijgt het gebouw en waar kunnen de kinderen spelen? Fijn om in
gezamenlijkheid de ideeën te verkennen.

Ik heb de afgelopen weken de kinderen ook heel hard zien werken, dit doen ze altijd
hoor, maar nu moest er nog een extra tandje bij vanwege de CITO-toetsen. En
daarna kregen de kinderen ook nog allemaal hun rapport mee en mochten ze mee
komen praten over hun ontwikkeling.

En nu is het dan tijd om even op de rem te trappen. Tijd om even bij te komen. En
daar gaan we met z’n allen van genieten om 27 februari weer fris te kunnen starten.

Ik wens jullie een hele fijne carnavalsperiode en een fijne vakantie.

Nieuws van Gijsje

Het nieuwe jaar zijn we gestart met het thema winter. Wat is eigenlijk winter?
Het boek van “Anna in de winter” maakt dat voor de kinderen helemaal duidelijk.
De bomen worden kaal en het wordt kouder; we moeten een dikke jas, das en
handschoenen aan; water bevriest; het wordt glad en er vallen witte vlokjes uit de
lucht (sneeuw), waar je sneeuwballen en een sneeuwpop van kan maken.
Vanuit het raam kunnen we zien dat de bomen kaal zijn. Als we naar buiten gaan
moeten we een jas, das en handschoenen aan. En soms is het een beetje glad
buiten.
De sneeuw maken we zelf van baking soda met conditioner. Daar kunnen we
sneeuwballen van maken. Een enkeling lukt het om er een sneeuwpop van te
maken, maar de meesten lukt het om een sneeuwstorm te creëren.



Als bewegingsactiviteit zoeken we
handschoenen bij elkaar. We spelen winter
memory en gebruiken kosteloos materiaal
om creatief bezig te zijn.
Hieronder een kleine compilatie van onze
activiteiten, inclusief een gezellig lunch
momentje.

Op dit moment is Anja bezig met de cursus “Planmatig werken aan doelen”. Hierbij
wordt ze uitgedaagd om voor alle ontwikkelingsgebieden  een creatief spel te
bedenken en activiteiten die rijke informatie bieden. In de kijkregistratie worden deze
beoordeeld.
Denkend aan rollen met hoepels: “Zijn ze groot of klein en welke kleur hebben ze?”
In deze activiteit worden beweging, rekenen en kleuren meegenomen.
Als Anja de cursus heeft afgerond, volgen de andere pedagogisch medewerkers de
cursus.
Elke pedagogisch medewerker wordt 2 keer per jaar individueel gecoacht.
Hierbij worden we gefilmd in onze dagelijkse werkzaamheden. In de nabespreking
met onze pedagogisch coach komen onze persoonlijke ontwikkelingsgebieden aan
bod.



We zijn het nieuwe jaar gestart met een aantal actiepunten om de opvang naar een
hoger niveau te brengen. Gedurende  een aantal weken werkt het gehele
kinderopvang team aan eenzelfde actiepunt.
Bij Gijsje was dit de dagindeling (actiepunt 1).
Met het nieuwe dagritme zijn we in dit nieuwe jaar gestart.
We starten om 8.30 in de kring.
Hierbij komen vervolgens aan bod:

● We zingen het goedemorgenlied.
● We lezen het boek van het thema voor en/of we leggen de activiteit uit.

Na de kring werken we in kleine groepjes.
We verdelen de kinderen bijvoorbeeld in 3 groepjes:
De ene groep werkt aan tafel met de pedagogisch medewerker aan een activiteit.
Het andere groepje gaat vrij spelen.
En het derde groepje speelt een spel, werkt met klei, puzzelt of bouwt.
Rond 9.30 is er een verschoon/ toiletronde, gevolgd door het fruitmoment.
Tussen 10.00 en 10.30 is er een groepsactiviteit gekoppeld aan beweging, dans/
bewegingsliedjes, zoekspel of gymmen in het lokaal.
Daarna als het weer het toelaat, spelen we buiten.  Om 11.30 lunchen we binnen..

Vanuit het slaapritme/slaapritueel (actiepunt 2) hebben we ook opnieuw het veilig
slapen onder de aandacht gebracht binnen ons team.
We kijken om het kwartier op de slaapkamer en houden hiervan een registratie bij.
Hier zijn we in de 2e week van januari mee begonnen.

Aanbod: verdieping en beweging is actiepunt 3.
Natuurlijk kijken we hier nu al naar en vanaf 27 februari gaan we hier teambreed
inhoudelijk mee aan de slag. Met meer aanbod en verdieping in
bewegingsactiviteiten zijn we ook al begonnen.

Kortom niet alleen de kinderen ontwikkelen zich bij ons, maar ook ontwikkelen wij als
team! Samen groeien we elke dag en genieten hiervan.

Team Gijsje wenst iedereen een gezellige Carnaval toe.



Nieuws BSO ‘t Blauwe Huukske

Inmiddels zit de eerst maand van 2023 erop! Op de BSO hebben we de afgelopen weken
weer veel leuke dingen gedaan!

Doenkids
We gaan steeds meer werken met Doenkids. Dit is een site waar veel leuke activiteiten
staan bij diverse thema's. We hebben de oudere kinderen van de BSO de afgelopen weken
zelf activiteiten laten uitkiezen en laten uitwerken. Zij kozen het thema ‘Game On’. Hier werd
heel hard gewerkt en de kinderen vonden het erg leuk om te doen en inspraak te hebben.
De komende tijd gaan we dit zeker vaker doen! Voor na de vakantie hebben de kinderen het
thema Regenboog uitgekozen.

Wie heeft het vieste doekje in vijf minuten?!
Dit was een heel simpel maar leuk spelletje. Alle kinderen kregen een poetsdoekje om er
gedurende  vijf minuten mee te poetsen. Degene met het vieste doekje was de winnaar en
mocht een spel kiezen dat de kinderen in de gymzaal gingen doen. Sid had het vieste
doekje en dus gewonnen!



Voorleesmiddag
Op donderdag 2 februari hielden wij een voorleesmiddag bij de BSO vanwege de Nationale
Voorleesdagen. De opa van Daniël, Jonathan en June kwam voorlezen uit zijn zelf
meegenomen boek. Ook Jayley, de zus van Jax, heeft voorgelezen en juf Sanne. Wat
vonden de kinderen het leuk! Ook mochten kinderen zelf een boekje van thuis meenemen
en eruit voorlezen. Tigo en Vins deden het super goed!

Samenvoegen vakanties
IKC De Vonkenmorgen
Afgelopen kerstvakantie zijn we weer een paar dagen bij de BSO in Gendt geweest. Vanaf
nu gaan wij alle vakanties samenvoegen met de Vonkenmorgen (in Gendt). Zo kunnen we
ons activiteitenaanbod nog breder maken en de krachten bundelen.
In de kerstvakantie zijn wij ook naar een voorstelling geweest van Tijl Damen in Huissen. De
kinderen hebben ervan genoten! De foto's spreken natuurlijk voor zich.



Opgeven vakanties en studiedagen
Als er een studiedag of studiemiddag is, moet u zelf voor uw kind(eren) extra opvang
aanvragen. Dit kan via het Ouderportaal. Wij nemen dan uw aanvraag in behandeling
(afhankelijk van uw contract uiteraard).
Hetzelfde geldt voor de vakanties. Als uw kind(eren) niet komt, wilt u dan uw kind op tijd
afmelden? Dan kunnen wij namelijk onze activiteiten inplannen voor de kinderen die komen
en weten wij hoeveel personeel er nodig zijn. Vanaf nu wordt u niet meer op de hoogte
gebracht over het opgeven van uw kinderen voor vakanties en/of studiedagen. Dus
houdt het goed in de gaten wanneer er weer studiedagen en vakanties aankomen. Bij
te laat of niet aanmelden kunnen wij niet garanderen dat er plek is voor uw kind(eren).

Komende periode:
De komende periode gaan we aan de slag met het thema Valentijn en Carnaval. Het
activiteitenaanbod is gedeeld met de ouders via het Ouderportaal. Ook hangt het
programma op de deur bij de BSO.
We gaan o.a. een verkleedspel, een discomiddag in de gymzaal en ballonnen spellen doen.
De foto's hiervan krijgen ouders via het Ouderportaal en vindt u terug in de volgende
nieuwsbrief.

Voor nu wensen wij u een fijne carnavalsvakantie!
Team BSO 't Speelhuukske.

De Bibliotheek op School,  update 2023

Wist u dat…

● uw kind een gebruikersnaam en wachtwoord heeft gekregen om in te loggen op
‘Schoolwise’

● uw kind via onze website (www.dedoornick.nl) zich kan aanmelden op “De Bibliotheek
op School”, met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord;

● het als volgt gaat: open de website www.dedoornick.nl. Onder het kopje Informatie
vind je onderaan bieb op school. Klik hierop en de link verschijnt.
● klik op de link om in te loggen bij ‘De Bibliotheek op School’,
● u bevindt zich dan in het ‘Schoolwise’ programma.
● uw kind kan inloggen rechtsboven bij ‘aanmelden’.

● hier veel informatie te vinden is over boeken en zijn/haar eigen gegevens kan
bekijken;

● hier ook boeken te reserveren zijn;
● deze gereserveerde boeken in de Schoolbieb worden afgeleverd en uitgeleend;
● in de Schoolbieb standaard 3 boeken geleend kunnen worden;
● ook een van de schoolbieb boeken thuis gelezen kan worden.  Na twee weken  moet

het boek terug zijn in de Schoolbieb. Hier ligt een stukje eigen verantwoording van het
kind. We vertrouwen ook op uw opmerkzaamheid door te zorgen dat het thuis
leesboek op tijd terug is in de Schoolbieb;

● dat elke donderdag de gereserveerde boeken binnenkomen en tevens nieuwe boeken
binnen komen die de collectie up to date houden;

https://obgz.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8802;prt=INTERNET;cdef=002;taal=nl_NL;sn=16;var=dbos;event=start
https://obgz.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8802;prt=INTERNET;cdef=002;taal=nl_NL;sn=16;var=dbos;event=start
http://www.dedoornick.nl


● de Schoolbieb vooralsnog open is voor de uitleen aan de groepen op dinsdag- en
donderdagmiddag en dat we in beraad zijn om de toegankelijkheid optimaal uit te
breiden, passend bij de schooltijden;

● er dan in de Schoolbieb een volwassene aanwezig zal zijn;
● er regels gelden in de Schoolbieb;
● de leerkrachten ook boeken inzetten bij thema’s;
● we eraan werken om alle IKC De Doornick kinderen van 0 tot 13 jaar gebruik te laten

maken van de schoolbieb; dus ook de kinderen van 0 tot 4 jaar;
● er 6 kinderen uit de groepen 5 t/m 7 worden opgeleid tot BiebExpert voor de periode

van 2 jaar;
● de BiebExperts ambassadeurs zijn van de schoolbieb; zij helpen in de schoolbieb,

zorgen voor thematafels en promoten boeken in de groepen.
‘De Bieb op School’ staat los van de vestigingen van OBGZ. Jeugd van 0 -18 jaar kan gratis
lid worden in een OBGZ vestiging. Ouder en kind gaan hiervoor samen naar een vestiging bv. in
Gendt en Huissen melden zich aan voor een abonnement (identiteitsbewijs meenemen). Uw kind
kan per keer 5 boeken lenen.
De hierboven genoemde inlog voor ‘De Bieb op School’ geldt dus niet in de vestigingen
van OBGZ.

Veel leesplezier samen!

online ouderbijeenkomsten

Hallo,

De gemeente Lingewaard organiseert, in samenwerking met experts, enkele keren per jaar
(digitale) bijeenkomsten rondom diverse maatschappelijke thema's.

Het aanbod is te vinden op www.ouderbijeenkomsten.nl. Via deze website kunt u zich ook
aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Op 28 februari wordt er een avond
georganiseerd rondom 'Veilig opgroeien, welke
steun kun je een kind bieden'.

Houd de site in de gaten voor andere
bijeenkomsten

Met vriendelijke groet,

Susan Kolkman,
Beleidsmedewerker (Passend) Onderwijs, Jeugdhulp en Jeugdgezondheidszorg
Team Sociaal Beleid
Gemeente Lingewaard
(026) 32 60 259/ 06 - 29 36 76 86

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag de hele dag
en vrijdagochtend

http://www.ouderbijeenkomsten.nl/


Scheiding

Een scheiding kan onvermijdelijk zijn en de minst slechte oplossing. Er gaan veel emoties en
afwegingen aan vooraf. Waar doe je goed aan? Wat zullen de gevolgen zijn? Wat betekent
het voor de kinderen?

Elk kind beleeft dit anders. De impact kan groot zijn. Soms merken leerkrachten of
groepsleiding dat er iets aan de hand is en spreken hier dan over met de ouders, maar soms
laten kinderen ook nauwelijks merken dat ze hier zorgen over hebben. Verschillende
emoties spelen vaak mee, van verdriet, onzekerheid, boosheid, tot opluchting. Voor elk kind
is dit anders. Voor kinderen is het fijn als zij kunnen ervaren dat zij niet de enigen zijn in
deze situatie. En als ouder wil je graag dat je kind er zo min mogelijk last van heeft.

Stichting Rijnstad biedt in Lingewaard de training En nu jij! aan voor kinderen waarvan de
ouders uit elkaar zijn. Hier kunnen zij hun ervaringen delen, tips krijgen en geven aan elkaar.
Daarnaast biedt Rijnstad in sommige gevallen, waarbij de communicatie niet goed loopt, ook
de mogelijkheid tot mediation aan voor ouder, bijvoorbeeld als het moeilijk is om als ouders
tot afspraken te komen.

Wil je meer weten of hier eens met iemand over praten, neem dan contact op met de
gezinscoach en schoolgericht maatschappelijk werker die wekelijks op het IKC aanwezig is.
Alice Nijeboer is iedere maandag van 12.00 tot 16.00 uur aanwezig op IKC De Doornick.
Loop gerust binnen. Zij is ook telefonisch bereikbaar op 06-55192495 of per mail:
a.nijeboer@rijnstad.nl

Winnaar regionale ronde Nationale Voorleeswedstrijd 2022-2023

En dan is het 3 februari. De schoolkampioenen lezen vanavond voor in de regionale
vervolgronde. Deze wordt georganiseerd in Bibliotheek Mariënburg in Nijmegen.
14 kandidaten staan te trappelen van ongeduld om hun gekozen fragment voor te lezen in
het feestelijke decor. En dit alles gebeurt onder leiding van een globetrotter, die de lezers
aan elkaar verbindt door mooi, grappig en ontspannen te vertellen.
Na de pauze is Kasra aan de beurt, die naar alle vorige voorlezers ademloos geluisterd
heeft. Zittend in de groene voorleesstoel, vraagt de globetrotter aan Kasra of hij zijn
volledige naam eens wil zeggen. “Kasra Haghighi Manesh”, klinkt het helder en duidelijk.
Waarop de globetrotter antwoordt: “Wat een mooie naam, wat zou ik graag jouw naam
hebben.”
Dan wordt het stil. Kasra neemt het woord en vertelt kort over zijn boek ‘Het verloren meisje’.
Daarna slaat hij zijn boek open en leest rustig, met de juiste toon, op zijn manier een
pakkend fragment uit het boek voor. Het publiek, ouders, kinderen en leerkrachten, blijven
geboeid luisteren. De jury complimenteert alle lezers en noemt Kasra in het bijzonder ‘een
natuurtalent’ met een mooie voorleesstem. De jury is unaniem van oordeel dat Kasra door
moet gaan naar de volgende provinciale ronde. Een daverend applaus volgt.
Alle lezers ontvangen een certificaat en cadeautje. Kasra wordt op de foto gezet met zijn
boek, een groot boeket en een enorme envelop met informatie over zijn vervolgronde in
maart/april.
De provinciale finale is een feestelijke gebeurtenis met een (muzikaal) optreden, meestal in
een theater. Tijdens deze ronde lezen de deelnemers voor uit een ander boek dan tijdens de
eerdere rondes.

mailto:a.nijeboer@rijnstad.nl


Fijn dat er in onze schoolbieb zoveel boeken te kiezen en te reserveren zijn, zoals :
‘Het verloren meisje’. S.E. Durrant:
Iris logeert bij haar oma Mimi. Het is heel gezellig, maar Mimi is wat vergeetachtig. En wie is
toch Coral? Het meisje op de foto boven de haard lijkt wel heel veel op Iris! Samen met haar
buurjongen gaat Iris op onderzoek uit. Vanaf ca. 10 jaar.
Wij wensen Kasra veel succes met zijn volgende voorleesboek!

Bag2school, certificaat van verdienste

Bedankt allemaal!



Even voorstellen

Sommigen van jullie hebben mij vast al gezien in en rond de school in de
afgelopen weken. Toch vind ik het fijn om me nog even voor te stellen als de nieuwe
onderwijs assistente van IKC de Doornick.
Ik ben Eefje Peters, 36 jaar oud en moeder van 3 kinderen. Wij wonen met zijn viertjes in
Driel.
Ik houd erg van lekker buiten zijn, fietsen en dingen bakken.
Daarnaast haal ik erg veel voldoening uit mijn werk. Vooral als ik kinderen zie stralen, bijv.
als ze een doel bereikt hebben, als ze merken waar hun krachten liggen en kinderen met
plezier naar school komen. Welzijn van kinderen staat dan ook hoog bij mij in het vaandel,
want kinderen die goed in hun vel zitten staan het meest open om nieuwe dingen in zich op
te nemen.
Op maandag, dinsdag en donderdag kun je mij in school vinden.
Mocht je nog vragen hebben of mij persoonlijk willen ontmoeten spreek me gerust aan!
Ook kun je me bereiken via eefje.peters@delinge.nl

Opa’s en oma’s lezen voor!

Van 25 januari t/m 4 februari waren de Nationale Voorleesdagen. In de bibliotheken en
boekwinkels was er volop aandacht voor de beste prentenboeken van dit jaar. Ook op IKC
De Doornick hebben we daarbij stilgestaan! In de kleutergroepen werd op woensdagochtend
25 januari gestart met een feestelijke voorleesontbijt, waarbij het nummer 1 prentenboek van
dit jaar werd voorgelezen ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’.  Gedurende de
voorleesdagen werd er iedere ochtend in de groepen 1 t/m 3 voorgelezen door opa’s en
oma’s! De kinderen hebben genoten van alle verschillende voorlees stijlen en de mooie
boeken

mailto:eefje.peters@delinge.nl


Juf Mieke laat weten….

Dank je wel lieve kinderen, ouders, collega’s.
21 december 2022 was mijn laatste officiële dag als juf. Wat een fijn afscheid heb ik

gehad!

Ik ga nu het advies van Tigo opvolgen.

Dank jullie wel ……

--voor de lieve kaarten

--voor de vele handen

--voor de lieve woorden

--voor de vele cadeautjes

--voor jullie lieve knuffels

--voor de mooie knutselwerkjes

--voor de handige schort

--voor de gezelligheid

--voor de fijne tijd

Heel veel liefs van

Mieke



Tintelvlinders en pantoffelhelden: voorlees aanrader uit de schoolbieb

Een verzameling gloednieuwe gedichten met prachtige illustraties van bekroonde auteurs
over bang, boos, verdrietig en blij zijn.

Zo bang zijn dat al je woorden smelten.
Zo verdrietig zijn dat het is of je in stukjes breekt.
Zo boos dat het van binnen pief-paf-poeft.
Of zo blij dat het jubelt in je tenen.

Namens alle medewerkers wensen we u een fijne vakantieweek toe!


