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___________________________________________________________________________________ 
Geachte ouder(s), 
 
Personeel 
Vacatures 
We kunnen u melden dat de vacatures op onze 
school vervuld zijn. Als onderwijzend personeel zijn 
benoemd Jarne Eenkhoorn en Lydia Mussche (we 
heten ze bij deze alvast van harte welkom!). U zult 
misschien denken er was toch maar één vacature? 
Dat klopt. Maar uiteindelijk hebben we twee 
personen benoemd, omdat we besloten hebben om 
volgend schooljaar niet met negen, maar met tien 
groepen te gaan werken. Dit besluit is mede 
ingegeven door het groeiend leerlingaantal, wat 
verblijdend is (de afgelopen aanmeldingsavond zijn er 
35 leerlingen aangemeld en komen er vijf leerlingen 
door verhuizing naar onze school). Hierdoor moeten 
we ook een tiende leslokaal realiseren, op dit 
moment wordt er nagedacht over een tijdelijk lokaal 
in de vorm van units naast het lokaal van groep zes. 
Meer informatie hierover volgt t.z.t. 
Ook hadden we een vacature voor 
schoolschoonmaakster i.v.m. het vertrek van mevr. K. 
Tuin. In haar plaats is mevr. Van der Hoek-Nijboer 
(Berkenstouwe) benoemd. Via deze weg willen we 
mevr. K. Tuin van harte bedanken voor alle jaren 
(meer dan 25) van trouwe inzet. Het is voor ons als 
personeel, leerlingen en ouders altijd fijn en belangrijk 
om in een schoon schoolgebouw aan het werk te 
gaan. Hieraan heeft mevr. Tuin in de afgelopen jaren 
een belangrijke bijdrage geleverd. We wensen haar 
voor het toekomende van harte Gods onmisbare 
zegen toe! 
Verkeersouder, voorleesouders en luizenmoeders 
Ook de vacature van verkeersouder is vervuld. 
Moeder Brakke (Berkenstouwe) is bereid om dit werk 
over te nemen van moeder Dunnink. Ook ten 
aanzien van de luizenmoeders en voorleesouders 
kunnen we u melden dat er opnieuw voldoende 
aanmeldingen binnen zijn gekomen. Hartelijk dank 
voor deze vorm van ouderbetrokkenheid! We 
wensen deze ouders alle goeds toe op hun ‘nieuwe’ 
plek en boven alles de zegen van de Heere.  
Trouwdag juf Tuin 
Op 26 april hoopt juf Tuin in het huwelijk te treden. 
Omdat de leerlingen van haar groep en de collega’s 
om 12.00u verwacht worden, zijn alle leerlingen deze 
dag om 10.30u vrij. 
LIO-stage 
Meester Beelen is begonnen met zijn LIO (leraar in 
opleiding)-stage in groep vier. We wensen hem een 
goede, leerzame en gezegende tijd toe bij ons op 
school! 

Stagiaires 
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van 
Rosalie Visscher. Zij was hier als vierdejaars leerling 
van de PieterZandt. Door een dag in de week hier 
stage te lopen, heeft ze indrukken opgedaan voor 
haar vervolgopleiding op het Hoornbeeck College. 
We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en 
wensen haar Gods zegen toe, zowel persoonlijk als 
over het vervolg van haar studieloopbaan. 
Volgende week hoopt Femke Jansen, als stagiaire, bij 
ons van start te gaan. De eerste helft van het 
schooljaar heeft ze stage gelopen op een andere 
school, nu hoopt ze haar stage hier te vervolgen in 
groep zeven. Vorig jaar liep ze ook stage bij ons op 
school, wat dat betreft is ze ons niet onbekend. We 
wensen haar een leerzame en gezegende tijd bij ons 
toe.  
 
Verschoven activiteiten 
Dit jaar stond het project gepland voor de 
voorjaarsvakantie, door de toen geldende corona-
maatregelen kon dit niet doorgaan. We hebben het 
project verschoven naar de laatste weken van mei 
(start op 23 mei en kijkavond op 2 juni). 
De oudermorgens vonden ook geen doorgang. Ons 
voornemen is om deze voor dit schooljaar in een 
gewijzigde vorm door te laten gaan in de week van 
20 juni. En als laatste willen we hier de schoolreis 
noemen, ook hieraan wordt gewerkt. We hopen van 
harte dat deze activiteiten, na twee jaar, hun 
doorgang mogen vinden.  
 
Nieuwe prentenboeken 
In de prentotheek (kleutergang) staat aan het begin  
een bak waarin alleen nieuwe prentenboeken 
worden aangeboden. Maak er gebruik van! Dit geldt 
niet alleen voor de nieuwe prentenboeken, maar 
voor het geheel van de prentotheek. Het uitlenen van 
deze boeken heeft tot doel om ook thuis het 
(voor)lezen te stimuleren. Het is van groot belang dat 
uw zoon of dochter op veel manieren in aanraking 
komt met taal/lezen. Uiteindelijk dient het het doel 
dat onze leerlingen het kostbaarste Boek, de Bijbel, 
kunnen lezen en verstaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Boerderijbezoek groep 1 

 
 
Zendingsgeld voor Oekraïne 
Het ingezamelde zendingsgeld voor Oekraïne bracht 
het mooie bedrag van 1900 euro op. Het geld is 
overgemaakt naar de stichting Vrienden van 
Radiance. Deze stichting zet zich in voor christelijk 
onderwijs in Oekraïne en geven financiële 
ondersteuning aan een van de eerste christelijke 
scholen (Zhitomir) aldaar.   
Hartelijk dank voor uw grote mate van vrijgevigheid. 
Dit geldt eveneens voor het voedsel wat vorige week 
is ingezameld! 
 
Inspectiebezoek 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, heeft de 
inspectie de scholen bezocht. Na het startgesprek op 
15 maart, vonden er afgelopen maandag 
verschillende verificatie-activiteiten plaats, dit waren 
gesprekken met directieleden, IB’ers, leerlingen van 
de bovenbouw, bovenbouwleerkrachten en ouders 
van de vijf scholen.  
De inspecteurs vertrokken aan het eind van de dag 
met de opmerking dat ze een zeer hoge 
betrokkenheid hebben ervaren bij alle geledingen. 
Ieder zoekt merkbaar het goede voor de leerlingen.  
Het is nu wachten op hun bevindingen die verwoord 
worden in het inspectieverslag. 
 
 
 
 
 

Schrijfster op bezoek in groep 1 

 
 
Belangrijke data 
6 april – typexamen (lln. groep 6) 
7 en 12 april – contactavonden (groep 3-8) 
11 april – contactmoment (groep 1 en 2) 
15 april – Goede Vrijdag 
18 april – Tweede Paasdag 
19 april – Staphorster Marktdag – lln. de hele dag vrij! 
20-22 april – afname Centrale Eindtoets (groep 8) 
26 april – trouwdag van juf Tuin – alle lln. om 10.30u vrij! 
27 april – Koningsdag – lln. vrij! 
28 april – ledenvergadering schoolvereniging 
2-5 mei - Meivakantie 
 
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 
 
 


