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NIEUWSBRIEF 
20 augustus 2021, nr. 118 ___________________________________________________________________________________

Geachte ouder(s), 

Zo staan we (opnieuw) aan de start van een nieuw 
schooljaar. We sloten de laatste nieuwsbrief (nr. 117) 
af met vers 3 van de Avondzang. We hopen van 
harte dat u en uw kind(eren) verkwikt zijn door de 
rust in de vakantie én nieuwe lust en energie hebben 
ontvangen om ‘goed te doen’ en het schoolwerk 
weer aan te vangen tot eer van hun Schepper. Met 
de hartelijke wens dat Gods ogen, dag en nacht, open 
zijn over ons en onze school. Is het ook uw gebed? 

Ter informatie doen we u kort wat informatie 
toekomen over de start van het schooljaar. 

Studiedag – eerste schooldag 
Komende maandag hebben we als scholen een 
studiedag over ‘Bijbelse vorming’, de leerlingen zijn 
deze dag nog vrij. 
De eerste schooldag is dus op dinsdag 24 augustus. 

Opening schooljaar 
De openingsdienst van het schooljaar wordt 
gehouden in de Dorpskerk van Staphorst op 
woensdagavond 25 augustus om half acht. In deze 
dienst zal ds. Verschuure uit Genemuiden voorgaan. 
De gezinnen betrokken bij school worden van harte 
uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. 

Personeel 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we juf A. Hofstede 
al genoemd als toekomstige juf van onze school. Dit 
schooljaar zal ze les gaan geven aan groep 1. We 
heten haar van harte welkom en wensen haar veel 
werkvreugde en een gezegende tijd toe op onze 
school.  
Geboren 
Bij juf Kers is een dochter geboren op 9 juli. Ze 
noemen haar Anna-Louise. We willen de juf, haar 
man en gezin van harte feliciteren met de geboorte 
van hun dochtertje en zusje. We wensen hen van 
harte Gods zegen toe over de opvoeding van hun 
kinderen. 
Aankondiging huwelijksdag 
Juf Tuin deelde voor de vakantie mee dat zij het 
komende schooljaar hoopt te trouwen met Remco 
Overeem en wel op 26 april 2022. We wensen hen 
een goede en gezegende voorbereiding op hun 
huwelijk toe. 

Schoolinfo 

Voor de vakantie is de Schoolinfo uitgedeeld, hierin 
kunt u praktische informatie vinden over het 
schooljaar 2021-2022.  
Terecht werd opgemerkt dat er een fout in staat. De 
datum van de ouderavond is per abuis blijven staan, 
maar de datum voor de ouderavond is nog niet 
bekend. 
Mocht u het boekje nog niet hebben ontvangen, laat 
het weten, dan komt er alsnog één naar u toe. 

Corona 
Binnen de vijf scholen geven we op de volgende wijze 
vorm aan de richtlijnen m.b.t. corona.  
· De 1,5-meter-regel is van toepassing tussen

volwassenen. Voor leerlingen geldt deze regel
niet.

· Bij milde klachten zoals keelpijn of niezen mogen
kinderen tot en met 12 jaar naar school. Bij koorts
blijft uw kind thuis.

· Kinderen hoeven hun handen bij binnenkomst niet
meer te ontsmetten. Regelmatig wassen van de
handen is van belang.

· Ouders, bezoekers en personeel ontsmetten hun
handen bij binnenkomst.

· De kleuters mogen binnengebracht worden in de
klas. Let daarbij wel op de onderlinge afstand.
Voor de ouders van groep 1: voor het naar
binnenbrengen van uw kind gaat u via de
‘gewone’ kleuteringang en dan via de tussengang
naar het lokaal van groep 1.

· Kinderen mogen met hun verjaardag de klassen
rond. Ouders mogen de traktatie in de klas
afgeven. Handen geven doen we niet.

· De informatieavond aan het begin van het
schooljaar wordt uitgesteld tot nader bericht. De
1,5-meter-regel is dan onvoldoende te realiseren.
U zult de komende tijd via de groepsleerkrachten
meer informatie ontvangen vanuit de groep van
uw kind(eren)

· De hoofdluiscontrole zal weer worden
uitgevoerd. Op de eerste vrijdag na de
zomervakantie staat de eerste controle gepland.
Wilt u met de kapsels hiermee rekening houden
op deze dag? Alvast dank!

Belangrijke data 
24 augustus – eerste schooldag 
25 augustus – openingsdienst schooljaar (19.30u) 
27 augustus - luizencontrole 



Ook voor dit schooljaar geldt dat u bij vragen, 
opmerkingen of anderszins niet moet schromen om 
contact te leggen met school. 

Voor alle genoemde data geldt: D.V. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman


