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NIEUWSBRIEF

Geachte ouder(s),
Allereerst willen we u van harte Heil en Zegen
toewensen over het nieuw begonnen jaar!
Uw betrokkenheid en steun wordt gewaardeerd, we
hopen dat we daar ook dit jaar weer op kunnen en
mogen rekenen in het werk met uw kind(eren)/ onze
leerling(en).
Afscheid / welkom
Vrijdag 21 december hebben we afscheid genomen
van juf Naberman. Zij heeft in de afgelopen periode
lesgegeven aan groep 1A. We zijn haar daar zeer
erkentelijk voor. Het is in haar geval zeker goed om op
te merken dat, na een ingrijpende periode van ziekte,
de Heere krachten en gezondheid heeft gegeven om
het werk op onze school in getrouwheid te mogen
doen! We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe
over het komende, zowel persoonlijk, in het gezin en
over het werk. Zonder bijzonderheden zal ze het werk
op de ds. Harmen Doornveldschool weer voortzetten.
Bovenstaande betekent dat juf Kers weer terugkomt
van haar verlof. Zij zal op woensdag (één keer in de
twee weken), donderdag en vrijdagmorgen lesgeven
aan groep 1A. De overige dagen worden gedaan door
juf Jolanda. We heten haar opnieuw van harte welkom!
Welkom
Vandaag zijn Joas Mokken en Nadiene Slager
ingestroomd in groep 1B. We heten ze van harte
welkom en wensen ze een goede en leerzame tijd toe
op onze school!
Stagiaire Hoornbeeck – leerjaar 1
Vandaag hebben we als personeel kennisgemaakt met
een toekomstige stagiaire van het Hoornbeeck, nl.:
Esmée Kooiker. Zij hoopt hier 10 weken stage te lopen
ná de stage van juf Rietman (stagiaire leerjaar 2). Haar
stage is van maandag 11 februari 2019 t/m vrijdag 26
april 2019.
Parkeren
Er worden nog veel auto’s geparkeerd voor de oude
directiewoning, terwijl er nog ruimte is op de
parkeerplaats of in de steeg. Het parkeren voor de
directiewoning heeft als nadeel (gevaar) dat de
leerlingen van Westert hier ‘omheen’ moeten.
Vandaar dat we u dringend willen vragen om deze
volgorde van parkeren aan te houden: eerst de
parkeerplaatsen voor school, dan de steeg en daarna
pas voor de directiewoning. We willen u dringend
vragen dit ook door te geven aan de brengende of
halende grootouder, familielid, e.a.

IB-nieuws
Citotoetsen
Zoals u weet zijn we al een aantal jaren het
leerlingvolgsysteem aan het updaten. De laatste
versie is de zogenoemde 3.0-versie. Deze toetsen
liggen dichterbij de leefwereld van de leerlingen van
nu. In januari zal deze versie in groep 7 ingevoerd
worden. Daarnaast zijn de toetsen voor lezen en
woordenschat ook vernieuwd. Deze worden op
aanraden van de makers van de toetsen integraal
ingevoerd, met uitzondering van groep 8. De toetsen
technisch lezen (schriftelijk) komen te vervallen.
SoVa-vriendentraining
Elk jaar is er voor leerlingen uit groep 5 en 6 de
mogelijkheid om de SoVa-vriendentraining te volgen.
Ook dit jaar nemen enkele leerlingen van onze school
deel aan deze training. De gemeente Staphorst
organiseert de training, welke gehouden wordt op de
bovenverdieping van de bibliotheek.
Meester De Jong

Herinnering ouderavond
We herinneren u nogmaals aan de ouderavond van 28
februari met als onderwerp: ‘Groepsdruk is angst’
Hoe ouders en kinderen het verschil kunnen maken.
Zie verdere informatie de vorige nieuwsbrief of de
laatste schoolkrant!
Rapporten
Denkt u er aan om deze week het rapport van uw
kind(eren) weer mee te geven naar school? B.v.d.!
Uiteindelijke opbrengst actie Shaare Zedek
Na de vorige nieuwsbrief druppelden er nog wat
bedragen na t.a.v. de actie voor Shaare Zedek. We zijn
uiteindelijk gekomen op het bedrag van €2627,55.
Jongens en meisjes, hartelijk dank!
Belangrijke data
Luizencontrole – 11 januari
Opendag PZ – 16 januari (15.00-21.00u – alle locaties)
Scholingsdag – 31 januari (leerlingen vrij!)
Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact
op te nemen met de school.
Voor alle data geldt: Deo Volente.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman

