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Geachte ouder(s),

Met het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben
we ruim tweeëneenhalve week school gehad na
de schoolsluiting. Het is verbazend, maar ook
mooi, om te zien hoe snel de leerlingen weer hun
weg vinden op school.
Voor de voorjaarsvakantie hebben we ons
gericht op de leerstof die aangeboden is tijdens
de schoolsluiting. Als we deze resultaten bezien,
past ons dankbaarheid, want de resultaten
mogen over het algemeen genomen goed zijn.
Deze dank spreken we, na de Heere, opnieuw
ook uit richting u als ouder(s), omdat u veel ook
voor ons gedaan hebt tijdens de schoolsluiting. In
de komende weken richten we ons op de CITOtoetsen, daarover leest u ook meer in deze
nieuwsbrief.
We hopen dat we op de huidige wijze ons
onderwijs kunnen vervolgen en vorm kunnen
geven!
Leerlingen
Daan Timmerman is deze week begonnen in
groep nul (instroomgroep). We heten hem van
harte welkom en wensen hem een goede en
leerzame tijd toe op school.
Deze groep zit vanaf deze week in de
tussengang, omdat de groep te groot werd om
nog bij groep 2 in te kunnen. Deze leerlingen
krijgen les van juf De Witte (geeft ook les aan
groep zes) en juf Mateboer.
Personeel
Gisteren hebben we afscheid genomen van juf
Mensink, haar verlof gaat vandaag in en
vervolgens treedt ze uit dienst. Zo komt er een
einde aan bijna twaalf werkzame jaren, want ze
is van augustus 2009 tot nu verbonden geweest
aan onze school (vereniging). Gezien de blijde
verwachting van twee kinderen heeft de juf
aangegeven om nu volledig thuis te blijven bij het
gezin.
We hebben haar, namens u en de leerlingen, als
dank en waardering voor het gedane werk een
afscheidscadeau overhandigd. Dit bestond uit
een prachtige toef verrijkt met financiën en een
tweetal bonnen van de bloemist en Bergerslag.

We zeggen haar, ook via deze weg, hartelijk
dank voor het werk wat ze in de achterliggende
jaren heeft gedaan! En wensen haar van harte
Gods zegen toe over de toekomst, met de wens
en het gebed: ‘Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heeren hand!’

De cadeaus: de toef met bonnen. En een herinneringsalbum van
zowel personeel als leerlingen van groep 3B.

Nog een groepsfoto met groep 3B!

Namens juf Mensink wordt u allen hartelijk
bedankt voor de ontvangen cadeaus!
Zoals al eerder gemeld, zal juf De Witte haar
vervangen.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Onlangs heeft er in de Staphorster een
advertentie gestaan, en deze hebben we u ook
gemaild, over de aanmelding van nieuwe
leerlingen. Het gaat om toekomstige leerlingen
die 4 jaar hopen te worden tussen 1 oktober 2021
en 30 september 2022 én voor leerlingen die
door verhuizing in het voedingsgebied van de
school komen wonen. Tot en met 20 maart kunt
u een aanmeldingsformulier aanvragen via
ondergetekende (per telefoon of mail). Wilt u

evt. jonge gezinnen die nog geen kinderen op
school hebben hier ook op wijzen? Alvast dank!
Diegene die belangstelling heeft, kan voor 6
maart contact opnemen met ondergetekende.
Schoolfotograaf
16 maart hoopt de schoolfotograaf langs te
komen. Er worden pas- en groepsfoto’s
gemaakt. Helaas kunnen er dit jaar geen
gezinsfoto’s gemaakt worden.
Boekenproeverij
Binnenkort is het weer zover; de Boekenproeverij
gaat van start! Dozen met nieuwe boeken staan
weer klaar om gelezen te worden. Deze nieuwe
boeken gaan niet zomaar de bibliotheek in, maar
introduceren we door middel van de
Boekenproeverij. Dit is voor de leerlingen uit
groep 4 tot en met 8. Omdat er ook in groep 3
al zo goed wordt gelezen mogen ook de
kinderen uit groep 3 boeken proeven. Vanaf
volgende week kunnen de leerlingen de nieuwe
boeken inzien (proeven). De leerlingen mogen
zich voor drie van deze boeken intekenen op de
intekenlijsten in de gemeenschapsruimte. Als alle
leerlingen drie boeken hebben gekozen worden
de boeken verdeeld en mogen ze mee naar huis.
Niet iedereen heeft het geluk om direct een boek
mee naar huis te krijgen. Wachten duurt dan
lang. Wilt u er daarom op toezien dat deze
nieuwe boeken snel weer mee naar school
komen? De boeken mogen ingeleverd worden in
de
daarvoor
bestemde
bak
in
de
gemeenschapsruimte. We hopen dat er net als
voorgaande jaren weer veel gelezen zal worden!
Juf Schoonhoven

CITO-toetsen
Januari staat normaal gesproken in het teken van
het afnemen van de CITO toetsen. Door middel
van de CITO toetsen krijgen wij een beeld van
de ontwikkeling van de leerlingen in het
afgelopen half jaar. Helaas zaten onze leerlingen
dit jaar in januari thuis en bleven de CITO
toetsen in de kast. Toen de scholen weer open
zijn gegaan hebben wij met de juffen en meesters
nagedacht over het afnemen van de toetsen.
Want niet alleen de CITO toetsen zijn blijven
liggen, ook de methodetoetsen zijn niet gemaakt.
We hebben besloten de methodetoetsen voor
de voorjaarsvakantie af te nemen. Dit gaf ons
een goed beeld van de mate van beheersing van
de lesstof die tijdens het thuisonderwijs aan bod

is geweest. Tussen het toetsen door is er hard
gewerkt aan doelen die nog niet (voldoende)
werden beheerst. Nu de voorjaarsvakantie
voorbij is en de leerlingen weer gewend zijn aan
het schoolse leven is het alsnog tijd voor de CITO
toetsen. We hopen u op de contactavonden die
gepland staan voor eind maart op de hoogte te
kunnen brengen van de resultaten van uw kind.
Juf Schoonhoven

Biddag
Volgende week woensdag zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid.
Van harte, in deze turbulente tijd, een moment
van bezinning en verootmoediging voor het
aangezicht van de Heere toegewenst! Zult u ook
het onderwijs op school en in de gezinnen
gedenken in uw gebeden?
Fietsenrekken
De fietsenstalling op het schoolplein krijgt
binnenkort een nieuwe indeling, hierbij komen de
huidige fietsenrekken vrij. Als u belangstelling
heeft, kunt u contact opnemen met
ondergetekende.
Brief Meerwaarde
In de bijlage (alleen digitaal) vindt u een brief
over het project Meerwaarde. De brief heeft als
doel u te informeren over het project en daar
bijbehorende zaken.
Belangrijke data
4 en 9 maart – contactavonden kleuters
10 maart - Biddag
12 maart – kleuterrapport mee
16 maart – schoolfotograaf
23 en 30 maart – contactavonden groep 3 tot
en met 8
2 april – Goede Vrijdag
5 april – Tweede Paasdag
Voor alle genoemde data geldt: D.V.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman

