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___________________________________________________________________________________ 
Geachte ouder(s), 
 
De eerste twee weken zijn voorbij en gelukkig voelt  
het alsof we alweer tijden draaien. Het is en blijft 
mooi, en soms ook verwonderlijk, om te zien hoe snel 
ook de leerlingen hun plaats op school weer innemen. 
Dat is ontvangen en stemt tot dankbaarheid! Het is 
onze hartelijke wens en gebed dat we onder de 
zegen van de Heere ons verantwoordelijke werk het 
komende jaar mogen doen, zoals Salomo het bad bij 
de inwijding van de tempel: ‘Dat Uw ogen open zijn,  
nacht en dag, over dit huis, over deze plaats’. 
 
De eerste dagen van een nieuwe maand zijn weer 
aangebroken en is het tijd voor de maandelijkse 
nieuwsbrief vanuit school. Graag brengen we u van 
het volgende op de hoogte. En zoals bij elke 
nieuwsbrief aangegeven, als u vragen, opmerkingen, 
o.i.d. hebt over de inhoud van de nieuwsbrief/school, 
neemt u dan gerust contact op met ondergetekende/ 
school. 
 
Van de IB’er 
Wanneer u iets wilt bespreken met juf Schoonhoven, 
schroomt u dan niet om op haar werkdagen 
(maandag, woensdag en donderdag) bij haar binnen 
te lopen. Het is belangrijk dat wanneer u 
zorgen/vragen hebt over de ontwikkeling van uw 
kind(eren) deze te bespreken en om in overleg te 
bezien wat er gedaan moet/kan worden. Weet, dat 
de deur voor u openstaat. 
 
Personeel 
Jubilea 
In de afgelopen tijd zijn er verschillende jubilarissen 
binnen school geweest. Juf Boland-Payeh en meester 
Westhoff waren 25 jaar in overheidsdienst en 
meester Hendriksma 40 jaar. De collega’s zijn 
hiermee van harte gefeliciteerd en hen is van harte 
de zegen van de Heere toegewenst over de 
toekomst.  
Eén jubilaris willen we nu even voor het voetlicht 
halen en dat is meester(verteller) Hendriksma. 
Afgelopen woensdag was het veertig jaar geleden 
dat hij zijn onderwijsloopbaan begon op de Eben-
Haëzerschool in Drachten. Zijn vrouw had deze dag 
een verrassing voor de meester bedacht. 
Ondergetekende mocht met een Kever (de meester 
had veertig jaar geleden ook een Kever) naar de 
meester toe en hem de sleutel van de Kever 
overhandigen met de ‘opdracht’ om met de Kever zijn 
eerste school in Drachten te bezoeken. Wie de 
meester kent, weet dat hij niet snel verlegen is om 

woorden, maar nu was hij even sprakeloos. Rond 
twaalf uur is hij nog even bij school geweest met de 
Kever en de volgende dag mochten we via zijn 
verhalen meegenieten van de avonturen van die dag. 
 

 
 

 
 

 
 
Startgesprekken 
Deze week is de uitnodiging voor de startgesprekken 
meegegeven. Fijn dat er heel wat aanmeldingen zijn. 
Voorafgaand aan de startgesprekken ontvangen alle 
ouders informatie over het reilen en zeilen in de 



groep (dit omdat de informatieavond vooralsnog niet 
doorgaat). 
 
Parkeren 
We ontvangen signalen dat er met het brengen van 
de kinderen geparkeerd wordt voor de oude 
directiewoning. Dit is niet de bedoeling. Allereerst 
wordt er gebruikt gemaakt van de parkeerplaatsen 
voor school, daarna de steeg (oostkant school) en 
dan pas langs de Gemeenteweg.  
Het parkeren langs de Gemeenteweg is erg hinderlijk 
en gevaarlijk voor de kinderen/ouders die wel op de 
fiets komen. Graag vragen we hier nogmaals uw 
aandacht voor. Zou u dit ook door willen geven aan 
de grootouder(s) die hun kleinkind(eren) naar school 
komen brengen? Alvast dank! 
 
Hoofdluis 
Na de hoofdluiscontrole van vorige week is er 
opnieuw melding gedaan van hoofdluis. Zou u het 
thuis ook in de gaten willen houden en het willen 
melden aan school als u daadwerkelijk luizen 
aantreft? Dan kunnen we eventueel op school 
gerichtere acties ondernemen. 
 
Prinsjesdag 
Omdat, net als vorig jaar, er bijna geen activiteiten 
zijn rondom Prinsjesdag en publiek ook niet welkom 
is, zal groep 8 helaas niet naar Den Haag gaan op 
Prinsjesdag. Vanzelfsprekend zal er in de klas wel 
aandacht aan worden besteed. 
 
Fietscontrole 
We noemen het alvast… op 8 oktober vindt de 
fietscontrole plaats van de fietsen van de leerlingen 
van groep 4, 6 en 8. 
 
Belangrijke data 
7 september – startgesprekken 
28 september – jaarvergadering schoolvereniging 
 
Nogmaals, hebt u vragen, opmerkingen of 
anderszins, schroom niet om contact te leggen met 
de school. 
 
Voor alle genoemde data geldt: D.V. 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel,  
D.J. Koppelman 


