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Geachte ouder(s), 

Studiemiddag 2 nov. – ICT 
De dinsdagmiddag voor dankdag zijn de leerlingen 
vrij. Deze middag hebben we als personeel een 
studiemiddag over de dan vernieuwde ICT-
werkomgeving. Wellicht kunt u het zich herinneren 
dat de kinderen vorig jaar ook een middag vrij zijn 
geweest, omdat we toen als personeel hebben 
nagedacht over hoe we verder willen gaan met de 
inzet van de ICT-middelen. In de komende 
herfstvakantie zal een begin gemaakt worden met de 
uitrol hiervan en dit zal doorgaan tot de week na de 
herfstvakantie. Wat zal er zoal gebeuren? Het 
computerlokaal wordt verplaatst naar het lokaal 
waar groep 3 nu zit en groep 3 gaat naar het huidige 
computerlokaal, zodat zij qua ruimte een volwaardig 
lokaal krijgen. Ook zullen alle computers in het 
computerlokaal vervangen worden. Dit geldt ook 
voor de laptops van het personeel. Daarnaast zal er 
een laptopkar met laptops ingericht worden, zodat er 
ook flexibel gebruik gemaakt kan worden van 
ondersteunende computerprogramma’s. 
Het is onze wens dat bovenstaande ten goede mag 
zijn van het onderwijs op onze school. 

Fietscontrole – 8 oktober 
De leerlingen van groep 4, 6 en 8 hebben al een brief 
meegekregen over de fietscontrole. Ook via de 
nieuwsbrief willen we de ouders van deze leerlingen 
oproepen om met hun zoon/dochter de fiets goed te 
controleren, zodat er zo min mogelijk fietsen 
afgekeurd hoeven te worden! Werkt u hieraan mee? 

Prinsjesdag 
Ook dit jaar kon groep 8 niet naar Den Haag om 
Prinsjesdag mee te maken. Maar net als vorig jaar, 
staken ook nu de ouders van groep 8 de handen uit 
de mouwen en werd er een waardig alternatief 
georganiseerd, hartelijk dank daarvoor!  
De foto’s spreken voor zich… 



Dierendag 
Komende maandag is het dierendag. Wanneer uw 
zoon of dochter een (huis)dier aan de schoolgenoten 
wil laten zien, kan dat aan het begin van de middag. 
Uw zoon of dochter kan het dier meenemen naar het 
schoolplein en een plekje zoeken langs de randen van 
het plein. De overige leerlingen en ouders lopen rond 
om de dieren te bekijken. Dit zal tot ongeveer kwart 
voor twee duren, dan gaat de bel. De leerlingen gaan 
dan in de rij staan en de dieren gaan met hun 
begeleider naar huis. 

Staphorstdag 
Via de mail is er al veel met u gecommuniceerd over 
komende woensdag, onze Staphorstdag, een dag 
rondom taal en cultuur. Dat gaan we hier allemaal 
niet herhalen, we verwijzen u naar de e-mails.  
We hopen dat we met elkaar een goede en 
waardevolle morgen hebben met onderstaand 
programma: 
10.00-10.30u 
Voor ouders in klederdracht en eventuele kleine 
kinderen, koffie, koek en ontmoeting in de 
gemeenschapsruimte. 
10.20u  
Alle kinderen van de school krijgen een pannenkoek. 
10.30-10.50u 
Pauze met ’oude’ spelletjes voor de kinderen. 
10.50-11.15u 
Voorlezen in de klas: ‘Moer ik goa noar böppe’, met 
platen op het digibord. Eén of meerdere moeders 
lezen het voor, waarop ook één of meer leerlingen 
gevraagd worden of zij het ‘nog’ kunnen en willen 
proberen. 
11.15-11.35u 

Zingen op het plein. Vaders, moeder, grootouders en 
andere betrokken bij school zijn hierbij van harte 
welkom. 
Vanaf 11.35u 
Foto’s maken. Ook hierbij kan iedereen aanwezig zijn 
om foto’s te maken. 
De volwassenen en meegekomen kleine kinderen in 
klederdracht stellen zich direct na het zingen op bij de 
balken in de hoek van het plein. Vervolgens maken 
we drie groepsfoto’s met alle leerlingen in drie 
groepen: groep 1-3, 4-6 en 7-8 
Daarna is er de vrijheid om zelf nog wat foto’s te 
maken in diverse samenstellingen. 

ANWB-Streetwise 
Het duurt nog even, maar 30 november zal de 
ANWB haar programma Streetwise op onze school 
verzorgen. Een programma wat tweejaarlijks 
plaatsvindt, maar door de schoolsluitingen is het een 
aantal keren uitgesteld. De verschillende groepen 
zullen activiteiten op eigen niveau doen om 
bewustwording van verkeersveiligheid te bevorderen. 
We noemen dit alvast, omdat deze morgen het 
voorste gedeelte van de Buitenstouwe afgesloten zal 
zijn voor één van de activiteiten. 

Bijeenkomst Hoogbegaafdheid in het gezin 
Bij deze brengen wij de bijeenkomst Intens, complex 
en gedreven; hoogbegaafdheid in het gezin onder uw 
aandacht. Hierin wordt ouders van (vermoedelijk) 
hoogbegaafde kinderen de gelegenheid gegeven om 
elkaar, onder leiding van verschillende sprekers, te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Zie voor 
verdere informatie: 
https://helpendehanden.nl/hoogbegaafdheid/ 

Belangrijke data 
6 oktober – Staphorstdag 
8 oktober – fietscontrole groep 4, 6 en 8 
11-15 oktober – oudermorgens groep 1 en 2
15 oktober – snelheidsmeting door groep 8
18-22 oktober - Herfstvakantie
28 oktober en 2 november – contactavond groep 1 
en 2

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

Ps. Juf Ten Cate en haar man zijn 6 oktober 50 jaar getrouwd. 
Hun adres is: Muldersweg 31, 7951 DG Staphorst. 

Verrast u hen met een kaart? 

https://helpendehanden.nl/hoogbegaafdheid/

