Nieuwsbrief
Ds. Harmen Doornveldschool
vrijdag 20 oktober 2017
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor o.a. de volgende zaken:
- Reflecterend hesje, aankondiging hoofdluiscontrole en ouderavond
- Van bijna ieder gezin is de ouderbijdrage binnen, van u ook?
- Viering 500 jaar Hervorming om 13.30 uur in de dorpskerk; school gaat om 11.30 uur uit.
- Blijk van medeleven aan juf Naberman (Greente 175, 8281 KC Genemuiden) wordt
gewaardeerd.
Voor alle data in de toekomst geldt Deo volente

Beste ouder(s),
Met dankbaarheid zien we terug op de eerste
zeven weken van het cursusjaar 2017-2018.
Naast het ‘alledaagse’ schoolgebeuren – wat
dagelijks te verwondering leidde, dat het z’n
voortgang mocht hebben – waren er heel wat
‘bijkomstige’ activiteiten. We danken u voor uw
betrokkenheid. De opkomst tijdens de
voorlichtingsbijeenkomsten was geweldig; uw
belangstelling tijdens de oudermorgens staat
eveneens hoog op onze waarderingslijst. De
groep achters maakten hun opwachting in Den
Haag, tijdens Prinsjesdag en ook brachten ze
inmiddels een zeer leerzaam (en goed
voorbereid) bezoek aan de Zwolse synagoge.
De meisjes en jongens uit de groepen 1 en 2
verwonderden en vermaakten zich in het
herfstbos (de Boswachterij Staphorst).
Op woensdag 4 oktober werden door veel
leerlingen
hun
lievelingsbeesten
op
’t
schoolplein geknuffeld en geshowd.

Verder werden de haardossen van de leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis (ook deze maal geen
vangst, maar - ouders - blijft alstublieft alert.
De fietsencontrole leverde een bijna geheel ‘OK’
gelabeld rijwielpark op. Dank voor uw toezicht
daarop.

Wat blijft: de herhaaldelijk uitgesproken zorg
over de verkeersstromen en het lang niet altijd
gestroomlijnde gedrag van onze leerlingen
daarbinnen. We delen die zorg met u, maar ……

De oud groep achters kwamen ‘even’ terug en
ontvingen uit handen van onderwijswethouder,
mr. S. de Jong, hun welverdiende Anglia
diploma.
Verder
kwam
en
ging
de
schoolfotograaf, was er een geslaagde
ontruimingsoefening en genoten de teamleden
van twee (en sommige van drie) inhoudsvolle
cursusbijeenkomsten. De eerste ging over
‘Expliciete Directe Instructie’. U hoort er meer
over tijdens de ouderavond. De tweede had
‘begrijpend luisteren en begrijpend lezen’ als
thema. En de derde werd (in Zeist) verzorgd
door ‘Bartiméüs’.
Naast blijdschap en vreugde, was er in
meerdere gezinnen – en dus ook bij
verschillende kinderen – zorg, spanning en
verdriet. Daarbij dragen we elkaar op aan de
HEERE, onze God, met de bede om Zijn
ontferming in al onze levensomstandigheden.
We denken in dit verband ook aan juf Naberman
die momenteel een traject van ‘kuren’
ondergaat. Uw blijken van medeleven en dat
van de leerlingen doen haar goed.

Snelheidsmeting
Vrijdag 29 september vonden in onze gemeente
snelheidsmetingen plaats, waarbij ook leerlingen
van de basisschool betrokken worden.
Automobilisten werden door leerlingen op hun
rijgedrag aangesproken; meestal gebeurde dat
overigens
complimenteus:
Van
de
Doornveldschool deden de volgende leerlingen
mee: Juliët Engel, Edward Kruidhof, Kasper
Slager en Juliët Troost. Zij werden ingezet bij de
snelheidsmeting aan de Heerenweg in IJhorst.

uitgangspunt. Nu, voor later. Dat maakt
afhankelijk en stelt ons als opvoeders
verantwoordelijk. Hoe kunnen we elkaar daarin
bijstaan?
Deze ouderavond zal Steven Middelkoop
spreken over de wijze waarop opvoeders elkaar
(ongemerkt) versterken. Tijdens deze avond is
ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van
gedachten.
Met
praktisch
toepasbare
handreikingen, voor het dagelijks leven in het
gezin en op school.
Ouderbijdrage
Van enkele gezinnen verwachten we nog de
ouderbijdrage. Als u daarbij hoort, wilt u dan u
aandeel deze week nog overmaken op
rekeningnummer NL29 RABO 0360 8241 10,
t.n.v. Vereniging Scholen met de Bijbel te
Staphorst? Hartelijk dank daarvoor.

Reflecterend hesje
We attenderen hierbij ook op de afspraak dat
na de herfstvakantie iedere fietsende leerling
’s morgens tijdens het naar school gaan en
’s middags (half vier) bij het naar huis gaan een
reflecterend hesje draagt. In dit aspect van veilig
verkeersgedrag willen we ook graag één zijn.
Controle hoofdluis
Dinsdag 7 november is er weer hoofdluiscontrole. Daarom die morgen het haar graag
puur; dus zonder gel, frutsels of iets dergelijks.
Let wel: deze controle is een week verlaat, in
verband met de viering van 500 jaar reformatie,
’s middags is de dorpskerk.
Ouderavond
De ouderavond is op donderdag 16 november.
Het thema is Opvoeden? Dat doen we samen!
Als opvoeders binnen een dorp staan we samen
om elkaars kinderen heen. School en thuis
vormen een opvoed-gemeenschap, waarin
ouders en leerkrachten elkaar versterken.
Vandaar dat in de afgelopen periode in
Staphorst een verkenning werd uitgevoerd hoe
opvoeders in gezin, school en kerk elkaar
kunnen steunen in de (geestelijke) opvoeding.
We willen samen waarden en normen
overdragen aan kinderen, met de Bijbel als

Herdenking Reformatie
Op dinsdagmiddag 31 oktober is er om 13.30
uur een gezamenlijk herdenken van de
Reformatie in de dorpskerk. U heeft daarvoor
een uitnodiging ontvangen. Hierbij enkele
aandachtspunten voor onze leerlingen/ouders.
We verzamelen ons om 12.45 uur op school (in
de groepslokalen). De groepen 5-8 gaan per
fiets naar de kerk (fietsenstalling: achter de
kerk). De groepen 1-4 gaan met de auto
(parkeren op de markt; rijden via MulderswegBinnenweg).
We gaan de kerk binnen via de (middelste)
ingang
aan
de
Gemeenteweg.
De
begeleid(st)ers nemen plaats tussen de
leerlingen; de overige belangstellende ouders op
de galerij. De kinderen houden de jassen aan.
De volgende liederen worden gezongen: Psalm
46 vers 1 en 6; Psalm 75 vers 1; Een vaste
burcht is onze God, couplet 1 en 2; Het
wachtwoord der hervormers, couplet 1 en 7.
Om 14.45 uur is de bijeenkomst afgelopen en
verlaten we de kerk via de (middelste) deur aan
de Gemeenteweg.
De kleuters worden van daar opgehaald door de
ouders. De leerlingen uit de groepen 5-8 gaan
vanaf de kerk op eigen gelegenheid naar huis.
We dienen steeds de aanwijzingen van de
verkeersregelaars te volgen.
Tenslotte
Na de herfstvakantie starten Klaas Brand
(Hogeschool De Driestar) en Aline Mussche
(Hoornbeeck) hun stagetraject op onze school.
Contactavond
Schoolontbijt
Ouderavond

maandag 6 november
vrijdag 10 november
donderdag 16 november

Met vriendelijke groet,
het team van de Doornveldschool

