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 In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor o.a. het volgende:  
 
  

 - Vrijdag 22 juni: schoolreis; dinsdag 26 juni: bosdag 
 - Schoolrapportage Eindtoets 
 - Groepsverdeling cursus 2018/2019 
 - Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 - Veiligheid kleuters bij verlaten school 
 - Inleveren (prenten)boeken en uitnodiging voor kaftmorgen 
 - Hoofdluiscontrole; wie doet mee? 
 - Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen 
 

Voor alle data in de toekomst geldt Deo volente

 

Beste ouder(s), 
 
Naast alle ‘dagelijkse onderwijszaken’ die 
voortdurend de volle aandacht vragen, zijn de 
voorbereidingen voor de bosdag (dinsdag 26 
juni) inmiddels gaande. De leerlingen hebben de 
speciale nieuwsbrief daarvoor inmiddels 
meegekregen. Fijn dat er ook dit jaar weer 
gerekend kan worden op ruim voldoende hulp 
voor het vervoer, het begeleiden van de 
leerlingen bij de spelletjes en het verzorgen van 
de traditionele pannenkoekenlunch. We hopen 
op een fijne ‘familiedag’. 
 
• Voor de bosdag hebben we nog nodig: een 
aantal twee-liter melkflacons met ‘oor’ (handvat). 
 
Op vrijdag 22 juni staat de schoolreis van de 
groepen 6 tot en met 8 gepland. (De leerlingen 
uit de andere groepen zijn die dag vrij.) Het 
reisdoel is het Nederlands Openluchtmuseum in 
Arnhem. Het programma is inmiddels 
meegegeven. Om 8.15 uur worden de leerlingen 
op school verwacht en om 18.15 uur hopen we 
weer ‘thuis’ te zijn. 
 
Schoolrapportage Eindtoets 
De 32 leerlingen van groep 8 maakten in april de 
Cito-Eindtoets. Het eindresultaat zag er heel 
goed uit. Het schoolrapport geeft een score te 
zien van 538,5 tegenover een landelijk 
gemiddelde van 534,9.  
 
De achtste-groepers zijn nu bezig met de 
voorbereidingen voor nog twee examens: het 
Anglia-examen en het EHBO-examen. Het 
Anglia-examen (Engels) -  op twee niveaus -  zal  
deze week plaatsvinden; het EHBO-examen op 
dinsdag 3 juli. 

 
Groepsverdeling 
Met dankbaarheid melden we dat de vacatures 
op de vijf Scholen met de Bijbel allemaal vervuld 
zijn. Vanwege het vertrek van meester 
Compagner naar het Hoornbeeck College in 
Kampen, was er ook op de Doornveldschool een 
‘open plek’. Deze is vervuld door de benoeming 
van juf Dannenberg.  
 
De groepsverdeling zal met ingang van de 
nieuwe cursus als volgt zijn (er kan overigens 
nog een kleine wijziging per dagdeel optreden): 
 
Groep 1    juf Gea en juf Meta   
Groep 2    juf Rianne 
Groep 3    juf Vos en juf Kroese 
Groep 4    juf Schra 
Groep 5    juf De Vries 
Groep 6    juf Bloemert 
Groep 7    meester Gelderblom  
Groep 8    juf Dannenberg 
 
De werkzaamheden van juf Van Binsbergen, juf 
Van Dijk, meester Bus, juf Tineke (logopedie),  
juf Margreet (onderwijsassistente), juf Van Dorp 
(Engels) en meester Snippe (gym) zullen   
vrijwel ongewijzigd blijven.  
Juf Jennieke (Vos) zal de functie van intern 
begeleider overnemen van juf Keizer. Juf Keizer 
blijft overigens voor twee dagdelen op de 
Doornveldschool werkzaam. Ze zal juf Jennieke 
‘inwerken’. Verder zal ze onder andere 
leerkracht-coachende werkzaamheden  
verrichten. Anita de Vroed blijft op dinsdag 
assistentie bieden in de onderbouw. 
In de informatiegids, die u over enkele weken 
zult ontvangen, staat de formatie en 
groepsverdeling tot in detail vermeld. 



 

 
Alg. Verordening Gegevensbescherming 
Zoals u wellicht weet is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
werking getreden. Ook onze school is gehouden 
aan deze wet en we zijn bezig om de wettelijke 
voorschriften binnen onze school in te voeren.  
 

Eén van de onderdelen van de wet schrijft voor 
dat we van iedere leerling moeten vastleggen 
hoe we met de privacyregels van leerlingen 
zullen omgaan. U als ouder(s)/verzorger(s) kunt 
aangeven wat uw specifieke wensen zijn met 
betrekking tot de privacy van uw kind.  
 

Het zal duidelijk zijn dat we de 
persoonsgegevens van leerlingen alleen 
gebruiken in het kader van het onderwijs, in het 
belang van uw kind. Daarmee is tegelijk de 
wettelijke basis van de gegevensverwerking 
voor de school aangegeven. 
 

Voor sommige verwerkingen van 
persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw 
schriftelijke toestemming nodig. Die 
toestemming wordt gevraagd voor de 
inschrijvingsduur van uw kind op onze school.  
U kunt een eenmaal gegeven toestemming op 
ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. 
Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt 
of wijzigt, zal de school stoppen met de tot dat 
moment gedane verwerkingen.  
 

We spreken de wens uit dat u als ouder de 
school zoveel mogelijk de ruimte geeft om 
informatie te verwerken en te delen (zoals onder 
andere de groepslijsten in de informatiegids), 
zoals dat voorheen ook gebeurde. 
Een informatiebrief met een voor iedere leerling 
afzonderlijk in te vullen verklaring geven we 
woensdag aan alle leerlingen mee. 
 

 
Veiligheid kleuters bij verlaten van school 
Bij het uitgaan van de onderbouwgroepen 
ontstaan soms onveilige situaties, die we graag 
willen voorkomen. 
Voor de ouders zijn er de parkeerplaatsen aan 
de Schuthekkeweg en aan de schoolzijde van 
Jan Arendsland. Wanneer de auto’s echter aan 
de ‘overzijde’ van Jan Arendsland staan, dient 
de weg te worden overgestoken. Daardoor 
ontstaan soms gevaarlijke situaties. 
Ouders die de auto aan de Schuthekkeweg 
parkeren, blijven veelal op een kleine 60 meter 
van de in-/uitgang van het plein staan. En ook 
dat kan leiden tot niet wenselijke situaties.  
De suggestie om - ter verkorting van de looptijd - 
de bedoelde in-/uitgang te verplaatsen, is niet 
uitvoerbaar. U heeft gemerkt dat de gemeente 
dit voorjaar een niet florissante es heeft laten 

kappen. Een verzoek om die bewuste boomloze 
‘border’ te verwijderen en in te zetten als 
parkeerplaats en/of (nieuwe) toegang tot het 
plein, is door de gemeente afgewezen. 
We verzoeken de ouders van kleuters – in 
verband met de veiligheid – hun uit school 
komende kind(eren) weer te begroeten bij ‘hek’. 
 
Inleveren (prenten)boeken 
We zijn bezig met het ordenen van de 
groepsbibliotheken. Wilt u er op toezien dat de 
kinderen uiterlijk vrijdag 6 juli hun geleende 
boek(en) weer meenemen naar school? 
 

De prentenboeken voor de prentotheek kunnen 
uiterlijk vrijdag 13 juli ingeleverd worden. 
 
Uitnodiging voor gezellige kaft-/plakmorgen 
Voor de groepen 7 en 8 liggen tientallen nieuwe 
boeken van de taalmethode ‘Taalactief’ klaar om 
geplastificeerd te worden. En vanuit de 
groepsbibliotheken zijn er nogal wat boeken die 
een apk dienen te ondergaan. Voor beide 
klussen zoeken we ouders die hierbij (op een 
morgen) behulpzaam willen zijn. 
Binnenkort komt er een verzoek daarvoor - met 
een invulstrookje - met (één van) uw kind(eren) 
mee.  
 
Aanvulling team controle hoofdluis 
Vijfmaal per jaar wordt er op school een 
hoofdluiscontrole uitgevoerd. Daarvoor stellen 
zich verschillende moeders beschikbaar. 
Vanwege het schoolverlaten van hun jongste 
kind nemen enkele moeders afscheid. Daarom 
is er ruimte voor twee nieuwe kandidaten. 
Omdat er twee groepen zijn, bent u twee of drie 
keer per jaar aan de beurt. Op wie mogen we 
rekenen? Aanmelden kan telefonisch (46 26 33) 
of per e-mail (directie@hdstaphorst.nl). Alvast 
dank. 
 
Aanmeldingsformulier 
Van enkele ouders hebben we het 
aanmeldingsformulier van hun zoon/dochter 
(voor de instroom in 2018/2019) nog niet retour. 
Mogen we dat deze week ontvangen?  
 
 
Een hartelijke groet  
van het team van de Doornveldschool 
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