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Geachte ouder(s),

Noodopvang
Als school hebben we de verantwoordelijkheid
om tijdens de schoolsluiting kinderen op te
vangen in de zogenoemde noodopvang. Op dit
moment wordt daar met name de maandag,
dinsdag en donderdag door een groep leerlingen
gebruik van gemaakt. Sommigen komen maar
één keer per week vanwege het werk van vader
en/of moeder in een cruciaal beroep. Anderen
komen meer structureel omdat het voor henzelf
of de thuissituatie beter is. Bij elke aanvraag tot
noodopvang proberen we met bovengenoemde
‘criteria’ de afweging te maken of opvang
noodzakelijk en nuttig is.
Om ons heen, maar met name ook in de media,
wordt er veel gesproken over een mogelijke
achterstand die nu zou ontstaan door het
thuisonderwijs. Vooropgesteld, inderdaad, we
hebben dingen moeten laten liggen die we
normaal gesproken wel zouden doen, dus in die
zin is er sprake van achterstand. Tegelijkertijd
moeten we ook constateren, met de ervaringen
uit de vorige lockdown, dat het met de
achterstand meeviel.
Daarom hebben we in onze aanpak opnieuw
ervoor gekozen om ons te richten op de
kernvakken (rekenen, spelling en taal). Dit
behoort tot de basiskennis. Wanneer de scholen
weer open gaan, zullen we ons met name op die
vakken richten, zodat de basiskennis goed en op
orde is. Het zal dan vooral gaan over leerstof die
is blijven liggen of nog meer inoefenen vraagt. Zo
willen we er alles aan doen om eventuele
achterstand te beperken. T.z.t. zullen we u nader
berichten over hoe we omgaan met het tweede
rapport van de groepen 3 tot en met 8 en de
CITO-toetsen.
Instroom
Lisa Bijker en Jonathan Mulder zouden officieel
begin januari bij ons op school beginnen in de
instroomgroep.
Dit
kon
vanwege
de
schoolsluiting niet op school, maar ze hebben al
wel meegedaan met wat ‘thuiswerk’! We heten

ze via deze weg van harte welkom en wensen ze
een goede en leerzame tijd toe!
Verjaardagen
In de vorige nieuwsbrief eindigden de
verjaardagen bij de derde week van januari, in
de hoop dat daarna de scholen weer zouden
opengaan. Maar helaas is dat niet gebeurd.
Vandaar dat we hier nog een aantal jarigen
noemen die in de afgelopen twee weken jarig zijn
geweest.
• 19 januari – Chantal Bloemert, Naut
Brakke en Thamar Hulst
• 22 januari – Bram Jansen
• 23 januari – Nadiene Slager en juf Tuin
• 24 januari – Ralph Kooiker
• 25 januari – Jaïra Slager
• 30 januari – juf Kers
• 31 januari – Ilse-Marije Kooiker en Frank
Mulder
Alle jarigen willen we van harte feliciteren met
hun verjaardag en wensen ze Gods zegen toe
over het nieuwe levensjaar.
De komende dagen hopen jarig te zijn:
• 1 februari – Phileine Compagner
• 2 februari – Anne-Roos Dons, Irene
Jansen en Jarne de Lange
• 4 februari – Manuel Hulst en Marc Schra
• 5 februari – Stein Brakke en Ellis
Hofmeijer
• 6 februari – Rosanne Kok
En hier stoppen we de lijst, want we hopen dat
de school dan weer open zal zijn.
We hoorden van jarigen dat ze kaarten
ontvingen van klasgenoten/leerlingen, heel mooi!
Denken jullie ook aan de jarigen van de
komende dagen?
Stagiaires

Afscheid en welkom oa-stagiaire

Vorige week was de laatste stageweek van Elise
Troost (oa-stagiaire van het Hoornbeeck). Veel
heeft ze gedaan voor de collega’s en leerlingen
van met name de onderbouw. Ook tijdens de
noodopvang heeft ze haar diensten bewezen.

We zijn haar erkentelijk voor haar inzet en
wensen haar van harte een goede voortzetting
toe van haar studie.
Met het vertrek van Elise Troost, dient zich een
nieuwe oa-stagiaire aan. Het is Margreet Altena
uit Genemuiden. Zij zit in het derde jaar van het
Hoornbeeck. We heten haar van harte welkom
en wensen haar een goede en leerzame tijd toe
bij ons op school!

LIO-stagiaire

Juf (Martine) Mulder begint vanaf 8 februari haar
LIO-stage in groep 7. We heten haar opnieuw
van harte welkom. Ze is voor ons geen
onbekende, omdat ze in het verleden ook stage
bij ons heeft gelopen.
We wensen haar een goede en leerzame tijd in
ons midden toe!
Contactavonden en rapporten groep 1 en 2
De contactavonden en rapporten van groep 1 en
2 staan gepland in de week na de vermoedelijke
openstelling van de school. Op dit moment is het
lastig om goede rapporten te schrijven, omdat
de leerlingen te lang ‘uit beeld’ zijn geweest. De
contactavonden en het meegeven van de
rapporten worden tot nader order uitgesteld.
Meerwaarde
Geachte ouder(s),
De komende tijd willen we meer aandacht
geven aan het project Meerwaarde dat enige
tijd geleden is gestart. Het project heeft als
doel de christelijke karaktervorming van de
jongeren in Staphorst positief te beïnvloeden.
Dat is natuurlijk altijd nodig, maar zeker in een
tijd waarin we zien dat waarden en normen,
gebaseerd op Gods Woord, vervagen.
Op de achtergrond wordt er op de scholen
nagedacht over hoe we dit al doen en nog
kunnen versterken. Maar er wordt vanuit de
gemeente Staphorst ook – met meerdere
betrokkenen – samengewerkt met betrekking
tot dit project. Zo denken we met elkaar na
over wat er nodig is om jongeren te leren
goede keuzes te maken in een veilige
omgeving waar zorg en aandacht is. De tijd
waarin we leven is immers niet eenvoudig.
Maar hoe doen we dat? Vanuit de gemeente
en vanuit de scholen gaan we graag over tot

meer actie en zullen dit onderwerp meer aan
de orde stellen. De nieuwsbrieven willen we
daar graag voor gebruiken.
Op D.V. 16 februari zal de projectleider van
Meerwaarde kort geïnterviewd worden over
het project. Het interview is een onderdeel van
een webinar die georganiseerd wordt door
een partij die zowel betrokken is bij kerken,
gezinnen en bedrijven. Zij ondersteunen bij
directe vragen op het gebied van leven en
werken, opvoeding, keuzes maken, etc. vanuit
de principes van Gods Woord Meer informatie
over deze webinar en aanmelden (anoniem is
mogelijk) is te vinden op deze website.
Met hartelijke groet,
Robert Duiker – projectleider Meerwaarde
Opdracht - Onderzoek ouderbetrokkenheid
Vanuit onze Pabo opleiding tot leerkracht
basisonderwijs zijn een medestudent en ik bezig
met een onderzoek. We onderzoeken de
tevredenheid van de ouders over de
ouderbetrokkenheid op de school. Om dit goed
te kunnen onderzoeken willen we graag uw
mening horen. Daarom hebben we een enquête
gemaakt met een aantal vragen. We zouden het
erg fijn vinden als u die voor ons in wilt vullen. U
kunt de enquête tot en met dinsdag 9 februari
invullen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Hierbij de link naar de enquête:
https://www.survio.com/survey/d/A1N3J9D5K5H
8Z5B3U

Juf de Witte

We bevelen dit onderzoek van harte aan, omdat
het ons als school van de nodige informatie
rondom ouderbetrokkenheid kan voorzien!
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de scholen
volgende week weer opengaan. We hopen u
daar, zonder bijzonderheden, deze week nader
bericht van te doen.
Voor alle genoemde data geldt: D.V.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman

