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  In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor onder andere de volgende zaken: 
  
- Terugblik en vooruitzicht; afscheid meester Compagner en afscheid verkeersouders Troost 
- Meegeven van de rapporten en het weer inleveren ervan; inleveren (prenten)boeken 
- Examens Jeugd EHBO en Anglia voor groep achters 
- Afscheid leerlingen groep 8 (dinsdag 17 juli / woensdag 18 juli) 
- Tips om een zomerdip te voorkomen 
 

voor alle data geldt Deo volente 
 

 
Beste ouder(s), 
 
We naderen het einde van het schooljaar 
2017/2018. Dankbaar  zien we erop terug. 
Erkennend: Het heeft ons aan niets ontbroken. 
Beseffend ook: ‘En wat hebt gij, dat gij niet hebt 
ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, 
wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen had?’ 
Dat positioneert ons als teamleden, leerlingen 
en ouders van de Doornveldschool Anno Domini 
2018 als mensen die voortdurend afhankelijk 
zijn van en verantwoordelijk zijn voor de gaven 
van onze Schepper. Die waren en zijn  
veel(omvattend). Het moet ons ook blijvend 
gericht doen zijn op: WOORDenschat, een zaak 
van alle vakken. 
Dankbaar kunnen we terugzien en tegelijkertijd 
mogen we met vertrouwen vooruit kijken. We 
hebben – zo we ‘t nu bezien - een ‘compleet’ 
team, waarmee we de voorbereidingen voor de 
komende cursus ter hand nemen. 
 

Meester Compagner gaat ons ‘vrij plotseling’ 
verlaten. We wisten dat hij een sluimerende  
ambitie had ‘misschien’ ‘later’ ‘nog wel eens’ 
‘elders’ z’n onderwijsloopbaan te willen 
voortzetten als leraar Engels. 
Z’n eerste voorzichtige verkenningstocht bij het 
Hoornbeeck College in Kampen viel echter 
samen met de zoektocht van deze mbo-school 
naar een collega die het vak Engels zou willen 
geven. De daarop volgende sollicitatieprocedure 
resulteerde uiteindelijk in zijn benoeming, 
waarmee we hem van harte gelukwensen en 
daarbij ook Gods zegen toebidden. 
Vanaf oktober 2001 is meester Compagner aan 
de Doornveldschool verbonden geweest. Als 
onderwijsassistent, als leerkrachtondersteuner  
 
 

 
en later als groepsleerkracht. We zeggen hem 
dank voor de wijze waarop hij met de hem 
geschonken gaven/talenten als onderwijzer en 
collega zijn inbreng heeft gehad in de 
verwoording en verwerkelijking van onze 
collectieve ambitie ‘WOORDenschat, een zaak 
van alle vakken’. 
 

Er is gelegenheid om meester Compagner de 
hand te drukken op dinsdagmorgen 17 juli, 
voorafgaand aan de lessen en ’s avonds tijdens 
de afscheidsavond van de groep achters. 
Uiteraard is er ook buiten deze tijden om de 
mogelijkheid afscheid van meester Compagner 
te nemen. 
 
We zijn dankbaar dat de vacature kon worden 
vervuld met de benoeming van juf Dannenberg. 
Als leerkracht-in-opleiding was ze vanaf januari 
2018 aan onze school verbonden. Met bezieling,  
vreugde en zichtbaar genoegen heeft ze een 
deel van groep 8 onder haar hoede (gehad). Fijn 
dat de verbintenis met de Doorveldschool 
bestendigd blijft. Als team hebben we alle 
vertrouwen in een goede samenwerking. Daarbij 
wensen we haar (en elkaar) de hulp en de 
zegen van de HEERE toe. 
 

Een andere wijziging is de wisseling van de 
wacht met betrekking tot de ‘interne 
begeleiding’. Juf Keizer gaf aan een dagdeel te 
willen ‘minderen’ en daarmee de functie van 
intern begeleider graag te willen overdragen. Juf 
Jennieke (Vos) zal met ingang van de komende 
cursus deze functie overnemen. Ze zal worden 
‘ingewerkt’ door juf Keizer. In ’t komende 
cursusjaar zal daar alle aandacht voor zijn. 
Verder krijgt juf Keizer taken betreffende het 
coachen van (nieuwe) collega’s, onder andere 
op het gebied van ‘expliciete directe instructie’, 
ons gezamenlijke nascholingsitem.  



Alle leerlingen gaan over naar een volgende 
groep. Mooi! We nemen afscheid van Alena 
Coster die vanaf groep 2 (tot en met groep 7)  
iedere woensdagmorgen bij ons op school was. 
’t Was goed. We wensen Alena de zegen van 
God toe en een goede tijd in het vervolgtraject 
binnen het onderwijs  
 
Het kraanwagentje van Pluk … 
 

 
 

Woensdagmorgen 6 juni stond het zo 
karakteristieke rode kraanwagentje van Pluk van 
de Petteflet geparkeerd bij de Doornveldschool. 
Best een beetje geheimzinnig, want Pluk was 
nergens te bekennen. Dollie de duif zat 
eenzaam op de motorkap, maar hield zijn snavel 
dicht. Dat maakte het nog raadselachtiger.  Pluk 
had ’t sleuteltje in het contact laten zitten. De 
deuren waren niet afgesloten. Juf Gea opende 
het portier ging dapper achter het stuur zitten. 
En wat gebeurde er toen ze nieuwsgierig aan 
het sleuteltje draaide? De motor begon te 
draaien… Vanaf dat moment was het feest. 
Tientallen ritjes werden er gemaakt in het stoere 
kraanwagentje … 
 

 
 
De kleuters genoten; de juffen niet minder. 
Totdat Pluk terug kwam… Toen was het 
afgelopen. (Met dank aan pa Hooikammer en 
boer Wout.) 
 
De Bosdag was weer een feest 
De leerlingen hebben weer volop genoten van 
de jaarlijkse Bosdag. En genietende leerlingen 
zorgen voor voldoening en genot bij ouders en 
personeel. De warme zomerzon en de koelte 

van het bos zorgden voor een ideaal 
spelletjesklimaat. Alles liep in goede banen, 
mede dankzij de perfecte voorbereiding en 
coördinatie van juf Jennieke, juf Margreet en 
meester Snippe; met daarbij de uitvoering en 
begeleiding door de teamleden en tientallen 
ouders. Het enthousiasme en de vreugde van 
de kids deden de rest. De groep achters 
begeleidden de kleuters. Dat gebeurde op een 
bijzonder fijne wijze. Heel fijn om op te merken.  
 
 

 
 
 

 
 

Om twaalf uur smulde iedereen  van de 
traditionele Hollandse pannenkoekenlunch. De 
Grote Stapel (zo’n 1000 met liefde en zoetigheid 
bereidde pannenkoeken – veel dank daarvoor) 
slonk zienderogen… En d’r bleef uiteindelijk niet 
één pannenkoek over. Na ‘de pannenkoeken’ 
was er weer voldoende energie voor het 
slotevenement. De leerlingen van de onderbouw 
vermaakten zich met zand en water op het 
bosvijverstrand. En in de bossen speelden de 
bovenbouwleerlingen het zogenaamde 
‘Landenspel’. 
 
Dank voor uw hulp en betrokkenheid 
Nu het schooljaar 2017/2018 zijn einde nadert, 
willen we u - mede namens alle leerlingen - heel 
hartelijk dankzeggen voor uw  betrokkenheid bij 
het geheel van het schoolgebeuren. Op velerlei 
wijze 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.  
 



We nemen afscheid van het verkeersouderpaar 
Troost. Vader en moeder Troost zijn vanaf 2000 
onafgebroken de coördinatoren geweest van de 
grote vrijwilligersgroep  verkeersbrigadiers. Met 
enthousiasme zijn ze daarmee dienstbaar 
geweest aan de  Doornveldschool en onze 
leerlingen. Samen zijn we hen veel dank 
verschuldigd. Fijn dat deze werkzaamheden 
worden overgenomen door pa en ma Tuin 
(Oude Rijksweg 178).  
 

 
 
Rapporten 
Vrijdag 13 juli ontvangen de leerlingen het 
rapport met daarbij het formulier met de 
toetsresultaten van de laatste maanden. We 
ontvangen de rapporten graag uiterlijk 
donderdagmorgen 19 juli terug. 
 
Inleveren (prenten)boeken 
We zijn bezig met het ordenen van de 
groepsbibliotheken. Wilt u er op toezien dat de 
kinderen uiterlijk vrijdag 13 juli hun geleende 
boek(en) weer meenemen naar school? 
Ook de prentenboeken voor de prentotheek 
kunnen uiterlijk vrijdag 13 juli ingeleverd worden. 
 
Jeugd EHBO-examen groep 8 
De leerlingen van groep 8 mochten dinsdag het 
diploma Jeugd EHBO in ontvangst nemen. Na 
een positieve beoordeling over de theorie, 
slaagden ze ook allemaal voor  de praktische 
oefeningen. Dank aan moeder Slager voor de 
instructie en de heer Pot voor het afnemen van 
het examen. 
 
Anglia-examen en uitreiking diploma’s 
Onlangs hebben de leerlingen van groep 8 het 
Anglia-examen gemaakt. Momenteel worden de 
examens in Engeland nagekeken en 
beoordeeld. Op voorhand kunnen we echter  
zeggen dat de meisjes en jongens een heel 
knappe prestatie hebben geleverd. 
Op dinsdag 11 september, om 15.45 uur, 
worden de huidige groep achters op de 
Doornveldschool verwacht voor de uitreiking van 
het Anglia-diploma (door burgemeester Segers). 
Ouders zijn daarbij hartelijk welkom.  

 
 

Afscheid leerlingen groep 8 
De afscheidsavond voor de leerlingen van groep 
8 is op dinsdag 17 juli. Die middag  eindigen 
de lessen van alle groepen om 14.45 uur 
(kwart voor drie). We hebben ons voorgenomen 
om daarna met de meisjes en jongens van 
groep 8 naar de midgetgolfbaan te gaan. 
Vervolgens gaan we samen gourmetten. En 
daarna, om    19.15 uur,  verwachten we ook de 
ouder(s) van de afscheidnemende leerlingen. 
Wilt u een pen meenemen? 
 

Woensdag 18 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 09.45 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 19 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 20 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. 
 
Tips om een zomerdip te voorkomen 
Wist u dat niveauverschillen tussen leerlingen 
vooral ontstaan in de zomervakantie? 
 

Kinderen die in de vakantie veel lezen en 
sommetjes maken blijven op niveau terwijl het 
niveau bij kinderen die dit niet doen achteruit 
gaat. Dit is vooral bij kinderen die al iets zwakker 
zijn in deze vakken het geval. Dit verlies in 
kennis tijdens de zomervakantie (soms wel 2 
AVI-niveaus in lezen!) wordt een zomerdip 
genoemd. 
 
We hebben daarom enkele tips voor u op een 
rijtje gezet om de zomerdip tegen te gaan. 
 



1. Lekker lezen op vakantie 
De leesvaardigheid gaat, naast de 
rekenvaardigheid, het meest achteruit in de 
zomer. Blijf lezen – samen met uw kind – ook in 
de vakantie. 
 
2. Speel leerzame spelletjes met uw kind 
Spelletjes zijn leuk om te doen op vakantie. Kies 
eens voor een spel waarmee de hersenen 
blijven kraken.  
 
3. Sommetjes zijn spelletjes! 
Veel kinderen vinden het leuk puzzeltjes en 
spelletjes op te lossen. Benader rekenen 
daarom als leuke bezigheid en plaats ze in 
context. Deze manier van sommetjes maken 
noemen we realistisch rekenen. 
 
4. Maak van de zomerdip een inhaalslag 
Indien uw kind moeite heeft met een specifiek 
onderdeel op school is de zomervakantie ideaal 
om een achterstand in te halen.  
 
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 geen 
sportschoenen aan te schaffen, maar 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.  
 
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.  
 
Schoolkrant/informatiegids 
In de week van 16 juli krijgt u de schoolkrant. De 
informatiegids ontvangt u ook in die week.  
Deze week ontvangt u de digitale versie van 
zowel de schoolgids als de informatiegids. 
 
We wensen u ‘straks’ een goede vakantie/ 
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 
 
 
Zo staat het dus gepland 
 

vr 13 juli rapporten mee 
vr 13 juli inleveren (prenten)boeken 
di 17 juli de lessen eindigen om 14.45 uur 
di 17 juli afscheidsavond groep acht 
wo 18 juli afscheid groep acht 
do 19 juli inleveren rapporten 
do 19 juli om 12.00 uur patat voor kleuters  
vr 20 juli laatste schooldag 
 

di 11 sept uitreiking Anglia-diploma

https://www.squla.nl/blog-thuis-realistisch-rekenen


 


