Nieuwsbrief
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Formatie
In de vorige nieuwsbrief berichtten we
u dat we juf Dannenberg benoemd
hadden voor de Dr. Maarten
Lutherschool.
Op de Ds. Harmen Doornveldschool is
in de afgelopen weken echter een
vacature ontstaan in groep 8. Juf
Dannenberg is daar momenteel als
leraar-in-opleiding. Het was haar wens
om daar op school te mogen blijven.
We wilden daar graag in meewerken,
mits we voor onze school een passende
oplossing konden vinden.
We kunnen u melden dat we juf
Koppelman – Kin en juf Koppelman –
Dunnink benoemd hebben. Door deze
benoemingen kan juf Dannenberg op
de Ds. Harmen Doornveld school
blijven.
De formatie voor het komende
schooljaar ziet er nu als volgt uit:
Groep 1: Juf Beertje (vrijdag juf Judith)
Groep 2: Juf Emmy (donderdag juf
Henrieke)
Groep 3: Juf Wessels
Groep 4: Juf Visscher (dinsdag en
vrijdag juf Van Leusen)
Groep 5: Juf Van ’t Hul (woensdag
meester Verweij)
Groep 6: Meester Groothuis
Groep 7: Juf Koppelman-Kin
(donderdag en vrijdag juf KoppelmanDunnink)
Groep 8: Meester Voorwinden.

Nummer: 114

Nogmaals willen we onze blijdschap en
dankbaarheid uitspreken over het feit
dat we in ieder geval volgend schooljaar
met 8 enkele groepen kunnen werken.
We hopen dat het uiteindelijk tot nut
van onze leerlingen mag zijn.
Schoolreis
Woensdag hopen we met de groepen 6,
7 en 8 op schoolreis te gaan. Alle ouders
zijn hierover geïnformeerd. De
leerlingen van groep 1 t/m 5 zijn deze
dag vrij!
We hopen met elkaar op een leerzame
en gezellige schoolreis.
Plastificeren
Met ingang van het nieuwe schooljaar
hopen we in verschillende groepen te
starten met een nieuwe methode voor
biologie. Hiervoor zijn nieuwe
lesboeken besteld. Het is fijn als er
verschillende ouders zijn die ons willen
helpen om deze boeken te plastificeren.
U kunt een stapeltje op halen bij
meester Verweij
Afronding schooljaar
Zo langzamerhand gaan we richting de
afronding van dit schooljaar. Enkele
praktische zaken vragen daarbij onze
aandacht.
Evaluatie overblijven
Op dinsdag 26 juni hopen we aan het
begin van de morgen het overblijven
van dit jaar te evalueren. Alle
overblijfmoeders ontvangen hiervoor
een uitnodiging.
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Schoonmaakavond

AVG-wetgeving

Onze schoonmaakavond staat voor dit
jaar gepland op donderdag 12 juli. We
hopen velen van u te ontmoeten. Zet u
het vast in uw agenda?

Zoals u ongetwijfeld via de media hebt
gehoord is er 25 mei jl. een nieuwe
privacywet in werking getreden. U
ontvangt binnenkort per kind een
formulier om in te vullen. Hierin vragen
we toestemming om de gegevens van
uw kind te gebruiken voor zaken die
ons onderwijs aangaan. We hopen dat u
(blijvend) toestemming geeft om op een
open en eerlijke manier met deze zaken
om te gaan, zodat het voor ons als
school ook werkbaar blijft.

Afscheidsavond
Op dinsdag 17 juli hopen we afscheid te
nemen van onze leerlingen uit groep 8.
Zij ontvangen daarvoor nog een
uitnodiging.
Schoolinfo 2018 – 2019
Binnenkort ontvang u de schoolinfo
2018 – 2019. Hierin staan de
belangrijkste gegevens van onze school
m.b.t. het nieuwe schooljaar.
Schoolkrant
De schoolkrant verschijnt ook
binnenkort. Ook deze keer staat hij
weer vol met nuttige informatie. Ook
de kinderen hebben hun best gedaan
om iets moois te tekenen of om iets te
schrijven.

Tot slot…
Zoals eerder aangegeven gaan we
richting de afronding van het schooljaar
2017 – 2018. We hopen dat we in de
komende weken het werk op school op
een goede manier kunnen afronden.
L.L. Verweij

Vrijwilligers 2018 – 2019
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een lijst
met vrijwilligerstaken die jaarlijks
plaatsvinden. We vinden het fijn als u
zich d.m.v. het invullen hiervan wilt
opgeven om één of meerdere taken
voor school uit te voeren. Zonder deze
vrijwilligers kunnen we op school niet.
We vertrouwen er op dat u, evenals
voorgaande jaren, uw steentje wilt
bijdragen aan het onderwijs aan onze
kinderen.

Waterpret groep 6.
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