Nieuwsbrief
Ds. Harmen Doornveldschool
vrijdag 5 juli 2019
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor onder andere de volgende zaken:
- Rapporten mee; graag uiterlijk donderdag 11 juli weer inleveren
- Inleveren bibliotheekboeken; leesmoeders gevraagd voor groep 3
- Afscheid juf De Vries
- Groep achters behaalden diploma jeugd-EHBO en maakten Anglia-examen
- Afscheid schoolverlaters (dinsdag 9 juli / woensdag 10 juli)
- Nieuws voor de onderbouw
- Dank voor uw hulp en betrokkenheid
voor alle data geldt Deo volente

Beste ouder(s),
Het einde van het schooljaar 2018/2019 nadert.
Dankbaar zien we erop terug. Met vertrouwen
kijken we vooruit.
We hebben – zo we ‘t nu bezien - een ‘compleet’
team, waarmee we de voorbereidingen voor de
komende cursus ter hand nemen.
We hebben afscheid genomen van juf De Vries:
dank voor 10 jaar dienstbaarheid aan het
onderwijs op de Doornveldschool.

Rapporten
Vandaag, vrijdag 5 juli ontvingen de leerlingen
het rapport met daarbij het formulier met de
toetsresultaten van de laatste maanden. We
ontvangen de rapporten graag uiterlijk
donderdagmorgen 11 juli terug.

We zijn verheugd en dankbaar dat de vacature
kon worden vervuld met de benoeming van juf
Jongsma.
We nemen ook weer afscheid van juf
Naberman. Op een fijne en hartelijke wijze heeft
ze ons opnieuw voortgeholpen tijdens het verlof
van juf De Boer. Hartelijk dank daarvoor.
De verdere zaken wat betreft het personeel en
de groepsverdeling leest u in de informatiegids
die u volgende week ontvangt.

Inleveren bibliotheekboeken
We zijn bezig met het ordenen van de
groepsbibliotheken. Wilt u er op toezien dat de
kinderen uiterlijk maandag 8 juli hun geleende
boek(en) weer meenemen naar school?
Jeugd EHBO-examen groep 8
De leerlingen van groep 8 mochten vandaag het
diploma jeugd-EHBO in ontvangst nemen. Na
een positieve beoordeling over de theorie,
slaagden ze ook allemaal voor de praktische
oefeningen. Dank aan de moeders Slager en
Winkels voor de instructie en de heer Pot voor
het afnemen van het examen.

Anglia-examen en uitreiking diploma’s
Donderdag 20 juni hebben de leerlingen van
groep 8 op drie niveaus het Anglia-examen
gemaakt. Momenteel wordt het werk
in
Engeland nagekeken en beoordeeld. Op
voorhand kunnen we zeggen dat de groep
achters een knappe prestatie hebben geleverd.
Dinsdag 10 september, om 15.45 uur, worden
de huidige groep achters op de Doornveldschool
verwacht voor de uitreiking van het Angliadiploma (door wethouder Mulder
van
Onderwijs). Ouders zijn daarbij hartelijk welkom.

Natuur door de lens
In het kader van de lessen cultuur- en erfgoededucatie kregen de groep achters in en rond de
De Veldschuur een gastles fotograferen van
natuurfotograaf Ton Valk. Natuur door de lens:
en creatief gebeuren om de jeugd te leiden tot
verwondering in en over de natuur.
Eerst kregen de jongens en meisjes uitleg over
de techniek van het fotograferen. Daarna gingen
ze in tweetallen op pad, begeleid door Ton Valk
en twee natuurgidsen.
De mooiste (en dus winnende) plaat van alle
deelnemende groepen in dit cursusjaar werd
gemaakt door David Dominé en Ruben van der
Sluis.

Afscheid schoolverlaters
De afscheidsavond voor de schoolverlaters is op
dinsdag 9 juli. Die middag eindigen de lessen
van alle groepen om 14.45 uur (kwart voor
drie). Volgens plan gaan we dan naar de
midgetgolfbaan en daarna gaan we samen
gourmetten. Om 19.15 uur verwachten we ook
de ouder(s) van de afscheidnemende leerlingen.
Wilt u een pen meenemen?
Woensdag 10 juli is het voor hen de laatste
schooldag. De meisjes en jongens die de
Doornveldschool gaan verlaten, willen die
morgen de dan nog blijvende leerlingen graag
verrassen met iets lekkers. We bieden hen
daarvoor de gelegenheid vanaf 10.00 uur. Het is
handig als de leerlingen dan een zakje bij zich
hebben om de traktaties in op te bergen. We
hopen op fijne dagen en een waardig afscheid.
Patat voor de kleuters
Donderdag 11 juli mogen de kleuters op school
eten: patat met appelmoes en mayonaise. De
kleuters zijn dan om 14.15 uur (kwart over twee)
vrij.
Laatste schooldag
Op de laatste schooldag (vrijdag 12 juli)
eindigen de lessen voor de groepen 1, 2, 3 en 4
om 12.00 uur en voor de overige groepen om
14.30 uur.
Gymkleding
Leerlingen die uit hun gymkleding zijn gegroeid
en die geen vrijgekomen broek, rok of shirt van
broer of zus hebben, kunnen bij juf Gea terecht
voor nieuwe gymkleding.
Linnen gymschoenen: geen zwarte zolen
Wilt u er op toezien dat de gymschoenen van uw
zoon/dochter een witte/blanke zool hebben en
niet bijvoorbeeld een zwarte. Zwarte zolen
geven namelijk af en de strepen die op deze
manier op de vloer van de speelzaal of gymzaal
ontstaan, zijn heel moeilijk te verwijderen. We
verzoeken u voor de onderbouwgroepen linnen
gymschoenen.
Viltstiften voor leerlingen groep 3
Van de leerlingen van groep 3 wordt verwacht
dat ze de eerste dag van de nieuwe cursus een
set viltstiften in een etui bij zich hebben.

Het juryrapport zegt: De jury had het erg
moeilijk. Dit jaar zijn er veel mooie foto's
gemaakt! Maar er kan er maar één de winnaar
zijn! Deze foto viel in de smaak door de fijne
kleuren (de witte bloemen tegen de blauwe
lucht) en de mooie compositie (de diagonale lijn
van linksonder naar rechtsboven). Ook het
kikker perspectief konden we wel waarderen.
Dus een verdiende winnaar!

Psalmboekje voor leerlingen van groep 4
De meisjes en jongens in groep 4 krijgen een
psalmboekje van school, waarin hun naam
wordt geschreven en waarover ze zelf
verantwoordelijk blijven gedurende hun hele
schoolloopbaan.

Leesmoeders gevraagd voor groep 3
Juf Vos kan op de donderdagmiddag (van 13.15
uur – 13.45 uur) hulp gebruiken bij het (leren)
lezen. Wie daarvoor ruimte heeft, kan contact
opnemen met juf Vos

In ’t kader van mediaopvoeding verschijnt dit
najaar het prentenboek Tijn blust het vuur. Juf
Van Binsbergen schreef de tekst; in dichtvorm.
Mam, mag ik een filmpje kijken?
Nee, zegt mama, nu niet, Tijn.
Ga maar lekker buiten spelen.
Buiten schijnt de zo zo fijn…
Nee! Roept Tijn, ik wil een filmpje!
Ik wil Sam de brandweerman!
Nee, zegt mam, bedenk iets anders.
Weet je wat? Ik heb een plan!

Dank voor uw hulp en betrokkenheid
Nu het schooljaar 2018/2019 zijn einde nadert,
willen we u als ouder(s) – ook namens alle
leerlingen - heel hartelijk dankzeggen voor uw
betrokkenheid bij het geheel van het
schoolgebeuren. Op veel manieren is er door
vaders, moeders, opa’s, oma’s, oud-leerlingen
en anderen enorm veel werk verricht ten gunste
van ons onderwijs.
Dank voor uw betrokkenheid, voor uw hulp en
bijstand op allerlei wijze.
Tenslotte
We wensen u ‘straks’ een goede rustperiode
toe. En onze schoonmaaksters, mevrouw
Dunnink, mevrouw Lonsain en mevrouw Mulder,
wensen we sterkte en voortvarendheid bij de
grote schoonmaak.
Met een altijd weer vriendelijke groet,
het team van de Doornveldschool

Maar mama’s plan loopt iets anders af dan ze
had gedacht.

Deze leerlingen verlaten de Doornveldschool en gaan naar het voortgezet onderwijs.

