Nieuwsbrief
Ds. Harmen Doornveldschool
vrijdag 26 januari 2018
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor o.a. de volgende zaken:
- Pa Nobel leest voor in groepen 1 en 2; start leesbevorderingsprogramma ‘EigenWijsPrijs’
- Save the date: donderdag 22 maart (speciaal voor vaders van leerlingen uit de groepen 1 – 4)
- Juf Margreet en Wilbert zeggen: Bedankt
- Juf Jennieke (Vos) benoemd als groepsleerkracht
- Projectweek, media-avond voor leerlingen/ouders groep 8
Voor alle data geldt Deo volente

Beste ouder(s),
Woensdag 24 januari ging de vijftiende editie
van de Nationale Voorleesdagen van start. Deze
campagne is speciaal gericht op kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen is leuk en
nuttig: het versterkt de band tussen ouder en
kind, het is goed voor de sociale ontwikkeling en
het bevordert de taalontwikkeling.
Talloze bekende én onbekende Nederlanders
lazen die morgen voor aan peuters en kleuters
om zo het voorlezen aan de allerjongsten te
stimuleren. Vader Nobel, voorzitter van de
medezeggenschapsraad, was gastvoorlezer op
de Doornveldschool. Op een ontspannen wijze
presenteerde hij aan de onderbouwleerlingen
het verrassende prentenboek Ssst! De tijger
slaapt. De kinderen werden actief betrokken bij
het verhaal. Na afloop van het spannende
voorleesfeest kregen alle kleuters een
exemplaar van het prentenboek mee naar huis.

Wat is volgens jou het leukste, spannendste,
grappigste, interessantste, meest aantrekkelijke
boek, dat je je klasgenoten sowieso zult
aanraden om ook te lezen? Na afloop van de
periode mogen de leerlingen cijfers geven. Het
mooiste boek krijgt een 3, het mooiste boek erna
een 2 en het boek daaronder een 1. De auteur
van het boek met (landelijk) de meeste punten,
wint de EigenWijsPrijs 2018.
Na afloop krijgen de leerlingen een certificaat,
als waardering voor hun deelname als
‘EigenWijsPrijs kinderjurylid’.

Onderstaande boeken dingen mee naar de
EigenWijsPrijzen 2018.
Middenbouw – groep 3-5
Mees en Tijn op jacht in het ziekenhuis, Ina van
der Beek
Kijk uit, krokodillen!, Liesbeth van Binsbergen
Stijn vangt een boef, Gisette van Dalen
Battje en de bandenprikker, Simone Foekens
Jens wordt soldaat, Vrouwke Klapwijk
De ontdekking van de onbegrijpelijke
kasteelcode, Bert Wiersema
EigenWijsPrijs
Intussen zijn de leerlingen van de groepen 3 t/m
8 met het landelijke leesstimuleringsprogramma
EigenWijsPrijs aan de slag gegaan. Van eind
januari tot medio april lezen de basisschoolleerlingen van de groepen (3)4-5 en 6-8 zes of
zeven boeken. Daarbij gaat het om de vraag:

Bovenbouw – groep 6-8
Onder vuur, Rijk Arends
Noodsprong, Gisette van Dalen
Funny heeft talent, Evelien van Dort
De 21e mijn, Johan Leeflang
Rosa’s shop, Ingrid Medema
Rivierdolfijnen in nood, Teunie Suijker
Uitbarsting op Lanzarote, Bert Wiersema

de jungle
de hut van Panokko
het Witte Huis

groep 6
groep 7
groep 8

Donderdag 22 februari van 19.00 uur tot 20.30
uur is er een kijkavond voor ouders en (andere)
belangstellenden.

Gezellige, leerzame avond voor vaders
We vragen de vaders van de leerlingen uit de
groepen 1, 2, 3 en 4 alvast donderdagavond 22
maart in de agenda te blokkeren. Het team
organiseert dan namelijk een gezellige en
leerzame avond over het voorlezen (van
prentenboeken). Speciáál voor vaders.
Juf Margreet en Wilbert zeggen: Bedankt!

Personeel / leerlingen
Donderdag 1 februari zal de instroomgroep van
start gaan. In de hiervoor bestaande ‘vacature
groepsleerkracht’ heeft het bestuur juf Jennieke
(Vos) benoemd. Zij zal de leiding hebben over
de instroomgroep. Op de maandag-, dinsdagen
donderdagmiddag
zal
ze
andere
onderwijskundige
taken
vervullen.
Juf Dannenberg heeft inmiddels een goede
entree gemaakt als leerkracht-in-opleiding in
(nu) groep 8b. En maandag 5 februari begint
Romy de Joode (student Hoornbeeck) haar
stageperiode op de Doornveldschool. De andere
stagiaires zijn: Aline Mussche (Hoornbeeck) en
Klaas Brand (Hogeschool De Driestar).
Mevrouw Lonsain is nog steeds verstoken van
haar werkzaamheden als schoonmaakster. We
wensen haar een voorspoedig herstel. We leven
verder mee met juf Naberman, die de tweede
serie kuren heeft ondergaan en staat voor
verder (scan)onderzoek en een operatie.
Sinds maandag 22 januari heeft groep 5 een
nieuwe leerling: Idan Franke uit Zwartsluis. We
heten Idan hartelijk welkom in ons midden en
wensen hem een gezegende tijd toe op de
Doornveldschool.

Collega’s, leerlingen en ouders,
Heel hartelijk bedankt voor de vele felicitaties en
cadeaus die we voor onze huwelijksdag
mochten ontvangen. Het was hartverwarmend
en maakte de dag extra bijzonder. We hebben
al genoten van een diner bij Van der Valk en
konden voor dat heerlijke eten “afrekenen” met
de van u/jullie gekregen cadeaubon.

Dinsdag 6 februari: bijeenkomst over sociale
media met ouders en leerlingen van groep 8
Dinsdagavond 6 februari wordt er - voor de
ouders en leerlingen uit groep 8 - een
gezamenlijk
bijeenkomst
gehouden
over
mediagebruik van jongeren en volwassenen.
Deze avond zal verzorgd worden door de heer
D.J. Rutterkamp (Lectoraat Nieuwe Media van
Driestar Educatief). De avond duurt van 19.00
uur tot 21.30 We verwachten ieder die tot de
doelgroep behoort.

(Juf) Margreet en Wilbert van ’t Slot

Met vriendelijke groet,

Projectweek
In de laatste week voor de voorjaarsvakantie
(vanaf maandag 19 februari) werken de
leerlingen in de verschillende groepen aan het
project ‘Wonen in …..’

het team van de Doornveldschool

het muizenhuis
een kippenhok
in Afrika
een kasteel
een bijenkorf

groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5

