Aan de ouders van de leerlingen

Staphorst, 4 september 2017
Beste ouder(s),
Ook het noorden heeft zich gevoegd bij de regel van het midden en zuiden van het land: de scholen zijn
weer begonnen. De vakantie is voorbij.
We gaan er vaak van uit dat het normaal is, en zó gaat, zoals we ons vaak uiten: “Allen een goede
vakantie, en tot ziens op maandag 4 september.” ….. Deo volente! Zo God het wil….. Als mens hebben
we de toekomst niet onder controle, maar zijn we afhankelijk van de HEERE. Dankbaar mochten we
vanmorgen het schooljaar 2017-2018 beginnen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het een voorrecht,
een zegen van God, is.
We missen juf Naberman, die medische behandelingen ondergaat. We bidden haar en haar gezinsleden
de nabijheid van de HEERE en Zijn zegen toe.
We denken ook aan de gezinnen die in rouw en met verdriet hun levensdagen vervolgen, na (in de
vakantie) gestaan te hebben bij het graf van een geliefde. Anderzijds was er vreugde en blijdschap:
verjaardagen en jubilea werden gevierd. En in verschillende gezinnen is een zoon/dochter,
broertje/zusje, geboren.
“Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, / er is een God, er is een God. / Stort bij hem uit, o mens toch
uw hart, / er is een God die hoort. / Ga steeds naar hem om hulp en om raad, / wacht niet te lang, ‘t is
spoedig te laat. / Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, / er is een God die hoort.”
Inmiddels hebben we alle leerlingen mogen begroeten. Het onderwijs op de Doornveldschool mag zijn
voortgang hebben. Juf (Jennieke) Vos vervangt juf Naberman in groep 8b. Mogen we ook voor dit
cursusjaar rekenen op uw blijvende betrokkenheid; op uw steun, uw hulp én uw gebed?!
Ter herinnering het volgende:
Woensdag 6 september, om 19.30 uur is er de openingsdienst van het schooljaar van de Scholen met
de Bijbel. De weleerwaarde heer dominee B. Reinders uit Korendijk zal in deze dienst voorgaan. Hij
vervangt ds. L.M. Jongejan, die verhinderd is.
Houdt u er rekening mee dat er dinsdagmorgen 12 september hoofdluiscontrole is?
Op maandag 11 september en donderdag 14 september zijn er de informatiebijeenkomsten. De
uitnodiging daarvoor vindt u aan de achterzijde van deze brief. We hopen u te ontmoeten.
Maandagmiddag 18 september zijn de leerlingen vrij in verband met een studiemiddag van het team.
We ontvingen in de vakantie het bericht dat alle oud-leerlingen van groep 8 - met uitstekende resultaten
(‘distinction’) - geslaagd zijn voor het Anglia-examen. Van harte gefeliciteerd. De diploma’s worden
uitgereikt op Deo volente donderdag 21 september (15.45 uur in de gemeenschapsruimte van de
school). Uiteraard zijn de ouders daarbij ook welkom.
Aandachtspunt is en blijft het verkeersgedrag van onze leerlingen en het voorbeeldbedrag van ons als
ouderen. Blij zijn we met het grote aantal (groot)ouders en andere betrokkenen dat hulp biedt bij de
oversteek Oude Rijksweg – Jan Arendsland.
Voor de groepen 4, 6 en 8 is er over enige tijd de jaarlijkse fietsencontrole. Daarover komt binnenkort
nadere informatie.
Met een altijd weer vriendelijke groet,
het team van de Doornveldschool

