Nieuwsbrief
Ds. Harmen Doornveldschool
vrijdag 22 september 2017
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor o.a. de volgende zaken:
- de leerlingen zijn vrij op woensdag 27 september
- schoolfotograaf op donderdag 28 september
- dierendag op woensdag 4 oktober
Voor alle data in de toekomst geldt Deo volente

Beste ouder(s)
Op woensdag 27 september zijn de leerlingen vrij. De teamleden van de Scholen met de Bijbel hebben
die dag namelijk een scholingsbijeenkomst over ‘begrijpend luisteren en ‘begrijpend lezen’.
Schoolfotograaf
Foto Koch zal ook dit jaar de schoolfoto’s verzorgen. Dat zal gebeuren op donderdag 28 september. Er
zullen portretfoto’s gemaakt worden en groepsfoto’s.
De meisjes en jongens uit de groepen 1 en 2 mogen een knuffel meenemen. Dit wil de ‘gespannenheid’
nog weleens wegnemen. Van de kleuters worden dan twee foto’s gemaakt; één met knuffel en één
zonder knuffel. Ook is er de mogelijkheid om familiefoto’s te laten maken, van zowel de schoolgaande
kinderen als nog niet-schoolgaande kinderen. Dat kan alleen van 9.15 uur tot 10.15 uur.
Als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven op de strook hieronder. Die strook
kan (uiterlijk dinsdagmorgen 26 september) ingeleverd worden bij de leerkracht van de groep waarin
uw oudste schoolgaande kind zit. Komt één van de ouders met een nog niet schoolgaand kind mee,
wilt u dat dan aankruisen op de strook?
Dierendag
Woensdagmorgen 4 oktober willen we als school aandacht schenken aan dierendag. U als ouder mag
het lievelingsdier van uw kind(eren) vanaf 10.15 uur op school brengen. Dan hopen we samen met u
en de leerlingen op een ontspannen wijze stil te staan bij deze voor veel (huis)dieren toch wel heuglijke
dag. Iedereen die zich bij de school betrokken voelt, is hartelijk welkom.
We hopen op veel (knuffel)dieren en veel belangstelling.
Met vriendelijke groet,
het team van de Doornveldschool
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze zoon/dochter ______________________________________________ ( groep ___ )
(naam leerling)

mag op de foto met broertje(s) / zusje(s)
uit (de) groep(en) ___ ___ ___ ___ ___ ___
0 Een van de ouders komt mee met een nog niet schoolgaand kind / kinderen.
(aankruisen indien u dit wenst)

…………………………………………………………………..
handtekening

