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Geachte ouder(s), 

En zo schrijven we alweer de laatste nieuwsbrief van 
het afgelopen jaar. In de schoolkrant hebben we op 
veel manieren al een terugblik gegeven op het 
afgelopen jaar. Dat willen we hier niet herhalen en 
verwijzen we u daarvoor dan ook graag door naar 
de schoolkrant. 

Personeel 
Bruiloft 
Afgelopen vrijdag is juf Last in het huwelijk getreden. 
Voortaan draagt ze de naam Vlastuin. Het was een 
mooie dag en wat het wel extra bijzonder maakte, 
was dat de juf en haar man de kinderreceptie op het 
schoolplein hebben gehouden.  
De juf en haar man arriveerden in een oude Opel-
bakwagen en werden door de kinderen met bogen 
al zingend verwelkomd.  

Nadat het bruidspaar onder de bogen doorgelopen 
was, konden de kinderen en het personeel het 
bruidspaar feliciteren en kregen we een prachtig 
versierde en heerlijke cupcake.  

Daarna deden de leerlingen van groep 5 het stukje 
en overhandigden de juf en haar man de cadeaus 
(een koffiezetapparaat en een strijkijzer). 
Vervolgens hebben we met alle aanwezigen het 
bruidspaar Psalm 134 vers 3 toegezongen; nog snel 
een groepsfoto gemaakt bij de trouwauto en 
vervolgens naar de kerk van de HHG Rouveen 
gereden om de huwelijksdienst bij te wonen. Na de 
dienst hebben de leerlingen van groep 5 het 

bruidspaar Psalm 121 vers 1 en 4 toegezongen. Uit 
deze Psalm was ook de trouwtekst genomen (vers 5). 

We wensen de juf en haar man over hun huwelijk van 
harte de Bewaarder Israëls toe als een Schaduw aan 
hun rechterhand! 

Afscheid 
We nemen aan het eind van het jaar ook afscheid 
van juf Mulder. Ze is begonnen als LIO-stagiaire in 
groep 7 en daarna heeft ze verschillende 
ondersteunende activiteiten en invalwerk gedaan én 
heeft ze het verlof van juf Kers opgevangen. 
We zijn haar zeer erkentelijk voor het vele werk wat 
ze voor onze school en de leerlingen op een 
betrokken en hartelijke wijze heeft gedaan. Na de 
vakantie zal ze aan het werk gaan op de Koning 
Willem Alexanderschool. We wensen haar van harte 
Gods zegen toe over het toekomende. 

Dankwoord 
Ter gelegenheid van ons zilveren huwelijksjubileum 
mochten wij veel gelukwensen ontvangen. Dat is 
door ons bijzonder gewaardeerd en ervaren als blijk 
van verbondenheid. Hartelijk dank daarvoor! 



Wederkerig wensen wij u, ouders en kinderen, alle 
goeds toe. 
Mede namens vrouw en kinderen, 
Meester Den Ouden 

Leerlingen 
Welkom 
In de achterliggende weken hebben een heel aantal 
leerlingen kennisgemaakt met de school. Nadia 
Deelen, Julan Dunnink, Juda Kooiker, Hendrik Mulder, 
Ellis Raben, Milan Talen en Jasmijn Tippe hebben al 
een aantal dagdelen meegedraaid in de 
instroomgroep. In de schoolkrant zijn een aantal 
leerlingen genoemd die door verhuizing naar onze 
school komen. Hier komen Boaz en Luuk de Witte 
bij, zij komen van de dr. Maarten Lutherschool en 
hopen dus volgend schooljaar ook bij ons naar school 
te gaan. We heten alle genoemde leerlingen, samen 
met hun ouders, van harte welkom! We hopen dat 
ze snel gewend zijn en wensen hen een goede en 
gezegende tijd toe bij ons op school. 
Ongelukjes 
Liam Dunnink en Geeran de Witte hebben in de 
achterliggende periode een ongelukje gehad, 
waardoor er een scheurtje in een bot ontstond. 
Gelukkig gaat het met beide jongens de goede kant 
op. Aron Brakke liep door een botsing met een 
klasgenoot een hersenschudding op. Hij moet 
voldoende rust nemen en ook bij hem mag het 
gelukkig wat beter gaan, we hopen van harte dat hij 
voor de vakantie weer even naar school kan.  
Van harte beterschap allen! 

Zendingsgeld 
Nu de muntroluitgifte bij de Rabobank gestopt is en 
er veel met de ‘pin’ betaald wordt, is het steeds 
lastiger om aan zendingsgeld te komen. Dat hoorden 
we ook van u als ouder(s). Nu is er de mogelijkheid 
om muntrollen te halen/bestellen in de bibliotheek 
van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst 
(Kerklaan 6). Na goed overleg wordt deze 
mogelijkheid aan alle ouders van onze scholen 
aangeboden. Voor meer informatie verwijzen we u 
door naar: https://www.hhkstaphorst.nl/bibliotheek 

Boeken 
Graag ontvangen we alle leesboeken weer op school, 
als het kan voor komende maandagavond, zodat ze 
nagezien en schoongemaakt kunnen worden. Ook 
zoeken we nog een aantal boeken van de 
Boekenproeverij. 

Rapporten 
Vandaag gaan de rapporten mee naar huis. Graag 
ontvangen we ze aan het eind van volgende week 
weer terug. 

MR 
Dhr. K. Slager heeft zich herkiesbaar gesteld binnen 
de medezeggenschapsraad (MR) en is na de 
verkiezing herkozen. Tevens hoopt dhr. K. Slager 
opnieuw zitting te nemen in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). Op deze manier is 
zowel de oudergeleding van de MR als de GMR weer 
voltallig voor wat de Prins Mauritsschool betreft. Op 
dit moment bestaat de oudergeleding van onze 
school uit dhr. K. Slager en mevr. A. de Lange. 

Schoonmaakavond 
Komende maandagavond hopen we met een heel 
aantal ouders de school schoon te maken. Dank aan 
allen die zich hebben opgegeven, we hebben 
voldoende aanmeldingen. Deze ouders ontvangen 
vandaag een bericht over deze avond. 

Afscheid groep 8 
Dinsdagavond hopen we, in bijzijn van ouders, 
personeel en bestuur, afscheid te nemen van onze 
groep 8-ers. Op woensdag hebben zij de laatste 
schooldag en hopen ze de leerlingen op de ons 
gebruikelijke manier te trakteren. 

Vioollessen 
In de afgelopen week hebben, op initiatief van 
meester Eenkhoorn (stagiaire) alle groepen, op de 
instroomgroep na, één of twee vioollessen gehad. 
Hieronder ziet u een foto van de vioolles in groep 8. 

Belangrijke data 
6 juli – afscheidsavond groep 8 
9 juli – laatste schooldag 
(!) 24 augustus – start schooljaar 2021-2022 

We wensen u allen een goede en gezegende 
vakantie toe. In de lijn zoals de Avondzang vers 3 het 
verwoordt: 

Verkwik ons door een zoete rust, 
Om goed te doen met nieuwen lust; 

Dat onze slaap (rust/vakantie) gematigd zij, 
Ja, zelfs Uw Naam tot eer gedij’. 

Voor alle genoemde data geldt: D.V. 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, D.J. Koppelman 

https://www.hhkstaphorst.nl/bibliotheek

