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Geachte ouder(s), 

Na zes weken vakantie begint volgende week 
maandag het nieuwe schooljaar. We spreken de 
hartelijke wens uit dat we met elkaar een goed en 
gezegend schooljaar mogen hebben die ten goede 
mag zijn van de ontwikkeling van uw kind(eren) en 
onze leerling(en). En dat het ons dagelijks gebed zal 
zijn dat het onderwijs wat gegeven mag worden 
vanuit de Bijbel ons en de kinderen zal leiden tot 
Christus en dat we geen verhindering behoeven te 
zijn! (Matth. 19, Mark. 10 en Luk. 18) 

Het schooljaar start in een tijd die in het teken staat 
van de strijd tegen een onzichtbare virus. Dit heeft 
ook gevolgen voor de scholen. Middels deze brief 
willen we u hierover nader informeren. 

Start schooljaar 
Aangezien er geen nieuwe wijzigingen hebben 
plaatsgevonden wordt het beleid van voor de 
vakantie voortgezet.  
Dit betekent: 
- De 1,5 meter regel blijft gehandhaafd. Deze

geldt voor het personeel onderling en tussen
personeel en kinderen voor zover mogelijk.
(Denk er aan dat de 1,5 meter ook geldt
buiten het hek tussen ouders onderling.)

- Bij het betreden van de school wordt door
iedereen de handen gedesinfecteerd.

- Ouders komen niet op het plein en betreden
niet de school. Uitzondering hierop heeft
betrekking op de ouders van groep 1, 2 en 3
voor wat betreft de eerste schooldag. Deze
mogen hun kind de eerste schooldag wel
naar binnen brengen. Verder mogen ook de
ouders die ‘nieuwe’ leerlingen op school
brengen de eerste paar dagen de school
betreden. Let op: ga geen uitvoerige
gesprekken aan met ouders en leerkrachten
met inachtneming van de looppaden om
zoveel mogelijk onnodig contact te vermijden.

- Het spelen op ‘vakken’ op het plein is
afgeschaft.

- Het trakteren gebeurt alleen in de eigen
groep.

- De toiletten worden tussen de middag en aan
het einde van de dag gereinigd. Ook wordt
aan het einde van de dag de deurklinken en
tafelbladen gereinigd.

- Het overblijven gebeurt zoveel mogelijk in de
eigen groep.

- Leerlingen dienen na schooltijd de school
z.s.m. te verlaten.

- De hoofdluiscontrole vervalt. Het verzoek
aan u is om zelf goed te controleren.

- De informatieavonden vervallen, u ontvangt
hierover nadere informatie.

- Er zal dit jaar geen prinsjesdagexcursie zijn.

Opening schooljaar 
Op woensdagavond 19 augustus a.s. om 19.30 uur 
hopen de Scholen met de Bijbel te Staphorst de 
jaaropening te hebben in het kerkgebouw van de 
HHK Staphorst. De voorganger van deze dienst is ds. 
Romkes van de OGGiN te Rouveen.  
In verband met de corona-maatregelen zijn dit jaar 
alleen de gezinnen met schoolgaande kinderen van 
harte welkom onder begeleiding van één ouder. 
Deze ouder wordt verzocht, indien er meerdere 
kinderen meegaan naar de dienst, in het midden van 
de kinderen zijn/haar plaats in te nemen. Dit ter wille 
van de beperkt beschikbare ruimte.  
In de kerk zullen de gezinnen een plaats toegewezen 
door de daartoe aangestelde personen. 
Verdere belangstellenden (zoals opa’s en oma’s en 
andere gemeenteleden) wordt nu, in verband met de 
corona-maatregelen verzocht de dienst digitaal mee 
te luisteren via de site van de HHK Staphorst.  
Nadrukkelijk wordt de aandacht gevraagd voor het 
feit dat zowel buiten als in de kerk de 1,5 meter tussen 
volwassenen moet worden gehandhaafd.  
We spreken de hartelijk wens uit dat, ondanks de 
beperkende maatregelen, het een gezegende dienst 
mag zijn. 

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


