Nieuwsbrief
Ds. Harmen Doornveldschool
donderdag 7 december 2017
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor o.a. de volgende zaken:
- Teamscholing op maandagmiddag 11 december; leerlingen vrij
- Juf Margreet trouwt vrijdag 15 december met Wilbert; ’s middags ook vrijaf voor groepen 5 - 8
- Personeel
- Lezen: Leesfeest - leesmonitor
- Leerlingen groepen 1 - 3 nodigen opa’s uit voor afsluiting van Leesfeest
Voor alle data geldt Deo volente

Beste ouder(s),
Als team hebben we dit jaar een fors en gezond
portie nascholing ‘ingekocht’. Drie van deze
scholingsmomenten vallen binnen de reguliere
schooltijden. Dan zijn de leerlingen vrij. Zo ook
maandagmiddag 11 december. Terwijl wij ons
dan als voltallig team buigen over ‘doelgerichte
instructie’, mogen de kinderen genieten van een
vrije middag.

Personeel
Met ingang van januari 2018 zal er een wijziging
in de personeelsbezetting van de bovenbouw
plaatsvinden. ’t Was ons voornemen om juf
Naberman (tot en met december 2017) voor vier
schooltijden als leerkracht te verbinden aan
groep 8b. Vanwege ziekte moesten de plannen
worden gewijzigd. Juf Jennieke was bereid haar
te vervangen. En we zijn haar zeer erkentelijk
voor de wijze waarop ze dat als juf én als
collega heeft mogen doen.
De periode van vervanging nadert zijn einde.
Met ingang van januari 2018 is juf (Ellen)
Dannenberg uit Tollebeek benoemd als
leerkracht-in-opleiding voor een gedeelde groep
8. Zo is het mogelijk om de huidige groep 8
gesplitst te houden. En dat is - de jaren door steeds onze wens geweest.

“We zijn al bij hoofdstuk 4: Lesdoel”

Juf Margreet trouwt met Wilbert
Vrijdag 15 december hopen juf Margreet
Jumelet en Wilbert van ’t Slot in het huwelijk te
treden. De huwelijksvoltrekking vindt plaats om
12.30 uur in ’t Olde Staduus, Havenplein 1 te
Genemuiden. De kerkelijke huwelijksbevestiging
zal plaatsvinden in de Jachin en Boazkerk,
Taghof 3. In deze dienst, die aanvangt om 14.30
uur, zal ds. C. Hogchem voorgaan.
Het bruidspaar nodigt u uit om de kerkdienst bij
te wonen. Na afloop van de dienst is er in de
kerk gelegenheid om het bruidspaar te
feliciteren.
De school is vrijdagmiddag 15 december
gesloten. Dus ook de leerlingen uit de groepen
5, 6, 7 en 8 zijn die vrijdagmiddag vrij.

Ingaande februari 2018 zal de instroomgroep
zelfstandig, dus los van groep 1, verder gaan.
We zijn momenteel doende met de personele
invulling van deze ‘vacature’.
Onze schoonmaakster mevrouw Lonsain kreeg
zaterdagmorgen 18 november tijdens haar
werkzaamheden op de boerderij
een niet
zachtzinnige tik van een meppend koebeest,
met als gevolg: vanwege een armblessure
voorlopig uitgeschakeld-zijn als interieurverzorgster van de Doornveldschool. We
wensen haar geduld en sterkte en een spoedig
herstel.
Juf Naberman schrijft:
We maken plannen, kijken vast vooruit… en dan
worden we stil gezet. Ingrijpend, maar we weten
dat de Heere boven dit alles staat. We kunnen
de Heere vertrouwen en we mogen ons aan
Hem toevertrouwen. Dat geeft rust en moed.

Naar omstandigheden gaat het goed. Inmiddels
heb ik de eerste helft van de kuren erop zitten,
deze gaven nogal wat vermoeidheidsklachten
en hadden een behoorlijke impact op je lichaam.
Ik ben nu begonnen aan de tweede helft van de
chemokuren. Deze kuren hebben tot nu toe
minder bijwerkingen, maar zijn wel intensief
doordat ze wekelijks worden toegediend.
Graag wil ik iedereen héél hartelijk bedanken
voor al het meeleven in welke vorm dan ook.
Bijna elke dag krijg ik nog kaarten met
bemoedigende teksten of woorden erop, mooie
tekeningen, of werkstukken. Het doet ons erg
goed! Héél hartelijk bedankt,

Leesfeest
Momenteel is het jaarlijkse Leesfeest gaande.
Dit jaar gaan we aan de slag met tekst en beeld.
Schrijver en illustrator, beide zijn belangrijk bij
de totstandkoming van een boek. Tekst en beeld
hebben alles met elkaar te maken. Als het goed
is, ondersteunen ze elkaar. Om deze twee
aspecten bij de kinderen onder de aandacht te
brengen, hebben we dit jaar gekozen voor twee
invalshoeken. De kinderen kunnen kiezen:
kruipen ze in de huid van een schrijver of zijn ze
liever tekenaar?

Hartelijke groet,
Juf Naberman en familie.

De leerlingen in groep 4 worden uitgedaagd om
zelf aan de slag te gaan met woord én beeld.
Hiervoor wordt het prentenboek Het verhaal van
Hansje Brinker gebruikt.
Ook in groep 1 tot en met 3 gaan we aan de
slag met een prentenboek. We doen allerlei
spelletjes
en
opdrachten
rondom
het
prentenboek Daan & opa en de verdwenen
pannenkoek.
Bas gaat naar de kerk
Onlangs verscheen een nieuw deel in de
peuterserie
over
onze
alom
bekende
dorpsgenoot Bas. Auteur is juf Van Binsbergen.
’t Is inmiddels toegevoegd aan de omvangrijke
collectie prentenboeken in onze prentotheek.
Het is zondag. Bas hoort de klok luiden. Die is
van de kerk. Hij mag voor het eerst mee naar
kerk. Wat zou er gebeuren? In kindertaal, met
mooie tekeningen (van Marjolein Hund) en een
gesprekshandleiding wordt toegelicht hoe het in
de kerk gaat.
Verder zijn er onder andere nieuwe informatieve
boeken over kerkgang, heilige doop, huwelijk en
rouw(verwerking) toegevoegd. Het zijn de titels:
Pieter mag mee naar de kerk; Een jurk voor
Judy; Pieter op de bruiloft en Pieter heeft
verdriet.
De prentotheek is vrijdagsmorgens overigens
ook toegankelijk voor ouders van leerlingen uit
groep 3.

Als mama weg moet, komt opa op Daan passen.
Dat is een feestje! Ze besluiten om voor mama
pannenkoeken te bakken, als verrassing. Maar
dat is toch moeilijker dan gedacht...
Het Leesfeest in de onderbouw wordt op
woensdagmorgen 13 december op een
verrassende wijze afgesloten. Daarbij zullen
tientallen opa’s aanwezig zijn.

De leesmonitor
In december vullen de leerkrachten en alle
kinderen van groep 5 t/m 8 de leesmonitor in:
een digitale vragenlijst met allerlei vragen
rondom
lezen
en
informatieen
mediavaardigheden. Als school nemen we deel
aan deze leesmonitor (een samenwerkingsvorm
met de plaatselijke bibliotheek) om nog
doelgerichter de taalontwikkeling van de
kinderen te stimuleren. Dat gebeurt op basis van
gegevens die in de leesmonitor worden
verzameld over: het leen- en leesgedrag van
leerlingen; de leesmotivatie van leerlingen en
het leesbevorderend gedrag van leerkrachten.
De bibliotheek verzamelt de gegevens en maakt
daarvan een analyse. Voor ons is dat dan een
zogenaamde nulmeting. Op basis van die
analyse stellen wij als team doelen op voor de
komende periode. Bij die doelen worden
werkwijzen afgesproken. De school en
bibliotheek voeren voor een afgesproken
periode de werkwijzen uit en bekijken wat de
opbrengst is.
Schoolontbijt
Vrijdagmorgen 10 november genoten de
leerlingen en leerkrachten van het Nationaal
Schoolontbijt, dat voor onze school werd
verzorgd door bakkerij Slager.

Controle hoofdluis
Dinsdagmorgen 9 januari staat de hoofdluis
controle gepland. Om de controle zo vlot
mogelijk te laten verlopen, een vriendelijk, maar
dringend verzoek: die dinsdagmorgen de
kinderharen graag geheel vrij van gel (ook van
de vorige dagen) en zonder frutsels of iets
dergelijks.
Toetsen leerlingvolgsysteem
In januari worden de halfjaarlijkse toetsen van
het leerlingvolgsysteem afgenomen. We starten
in de tweede schoolweek van het nieuwe jaar.
Het betreft toetsen over taal, spelling, lezen,
begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en
Engels.
Kerstfeestviering
Vrijdagmorgen 22 december hebben we in de
gemeenschapsruimte
de
gezamenlijke
kerstfeestviering.
En vrijdagmiddag 22 december eindigen de
lessen (voor de groepen 5 - 8) om 14.30 uur.

Met vriendelijke groet,
het team van de Doornveldschool

