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___________________________________________________________________________________ 
Geachte ouder(s), 
 
Personeel 
Getrouwd 
Dinsdag 26 april is juf Overeem getrouwd. De 
kinderen van groep 2b hebben de juf en haar man in 
de Leerkamer opgewacht met de bogen, aansluitend 
is er een groepsfoto gemaakt, daarna mochten de 
leerlingen en collega’s met het bruidspaar eten en 
vervolgens hebben de leerlingen een stukje gedaan 
waarin de cadeaus aan de juf en haar man 
overhandigd zijn. Na de huwelijksdienst hebben de 
leerlingen Psalm 121 vers 4 en Psalm 25 vers 2 (met 
personeel) de juf en haar man toegezongen. Een dag 
waar, ook door de kinderen, naar was uitgezien en 
waar we met genoegen op terugkijken.  
We wensen juf Overeem en haar man van harte vele 
en goede jaren samen toe, onder de zegen van de 
Heere. 

 
LIO-stage 
Juf de Witte is na de meivakantie begonnen met haar 
LIO-stage in groep zes. Zij volgt op dit moment de 
duale (werken en leren) opleiding. Haar LIO-stage 
zal ze dus lopen in de groep die ze al kent, namelijk 
groep zes. Haar LIO-stage is betrekkelijk kort, maar 
vijf weken. Dit heeft alles te maken met het feit dat 
ze de duale opleiding volgt. 
Bruiloft 
Zoals al eerder aangegeven, trouwt juf De Witte op 
donderdag 7 juli. We geven u nu alvast door dat alle 
groepen op deze dag alleen de morgen les hebben. 
Oekraïne 
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne wordt onderwijs 
verzorgd op de Willem de Zwijgerschool, hierover 
bent u destijds ingelicht via een brief. Meester 
Scherpenisse is als coördinator aangesteld om dit 
onderwijs, samen met Oekraïense leerkrachten, vorm 

te geven. Dit betekent dat hij minder op school zal 
zijn, dit is mogelijk omdat meester Beelen (LIO-
stagiaire) zijn groep lesgeeft.  
 
Leerlingen – welkom 
Lize Bijker, Bjorn van der Horst, Daniël Mulder, 
Johanna Slager en Ruben Talen zijn vandaag 
begonnen op school. We heten ze van harte welkom 
en wensen ze een goede en gezegende tijd op onze 
school. 
 
Jaarlijkse actie 
Jaarlijks voeren we met de scholen een actie voor het 
goede doel. Dit jaar is als goed doel gekozen: KOEH. 
Net als in voorgaande jaren zullen de groepen 6 tot 
en met 8 hieraan meedoen d.m.v. een kluskaart. De 
presentatie en de uitleg van de actie is op 16 mei. 
 
Schoolreis 
Het stemt tot dankbaarheid dat na twee jaar de 
schoolreis weer kan doorgaan. We hopen naar 
Burgers Zoo en Airborne Museum At Hartenstein 
(museum over de Slag om Arnhem in 1944) te gaan. 
We hopen met elkaar op een ontspannen en 
educatieve schoolreis. 
De schoolreis voor de groepen 6, 7 en 8 vindt plaats 
op dinsdag 14 juni, de overige groepen zijn deze dag 
vrij. Door de omstandigheden van corona kon de 
schoolreis pas later gepland worden, 9 juni stond in 
de schoolinfo, maar dat lukte niet, zodoende is de 
schoolreis verschoven naar dinsdag 14 juni. 
 
Project 
Op 23 mei start de projectweek, omdat dit de week 
van Hemelvaart is, werken we ook in de week na 
Hemelvaart aan het project en houden we op 2 juni 
onze kijkavond. Iedere groep zal een eigen 
onderwerp uit te werken. 
 
Spellen op het plein 
Tijdens de Stappestdag viel met name de ouders op 
dat veel leerlingen de spellen van voorheen niet meer 
kennen. Om deze weer onder de aandacht te 
brengen, zijn er een aantal moeders die op de 
woensdagen in de pauze met de leerlingen spellen 
doen.  
Op dit moment zit het in een beginfase, wellicht dat 
er nog een oproep komt om meerdere ouders die 
het samen spelen van spellen op het schoolplein willen 
promoten. We hopen dat de spellen aanslaan, zodat 
we naast de nu al gangbare spellen een grote 
diversiteit aan spellen op het plein krijgen. 



 
 
Speel en beweegplein 
In voorgaande jaren werden er door de burgerlijke 
gemeente zogenaamde speel- en beweegpleinen 
georganiseerd. Dit houdt in dat er op het schoolplein 
door de buurtsportcoach van de gemeente speel- en 
beweegactiviteiten op het schoolplein worden 
georganiseerd. Voor de vakantie is er een eerste 
moment geweest, waarop er getafeltennist en 
gevoetbald is. Er staat voor dit jaar nog één speel- en 
beweegplein gepland en wel op 19 mei. Dit is voor de 
groepen 6 tot en met 8. De leerlingen kunnen zich 
t.z.t. op school opgeven. 
 
Studiebijeenkomsten Fundamenteel toegerust 
Geachte ouder(s),verzorger(s),  
 
Door de scholen met de Bijbel te Staphorst 
wordt op D.V. 13 mei, 3 juni en 17 juni een 
toerusting- en vormingsavond 
georganiseerd.  
 
De bedoeling van deze avonden is om de 
tijd te leren duiden door de historie en de 
traditie van de (vroeg) christelijke kerk te 
kennen en van daaruit lessen te trekken 
naar het heden. De leiding van deze 
bijeenkomsten is in handen van dhr. B. J. 
Spruyt.  
 
Deze avonden zijn voor iedereen 
toegankelijk en de toegang is gratis. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in De 
Leerkamer, Kerklaan 6 Staphorst. De 
aanvang is 19.30 uur.  
 
U bent van harte welkom! 

 
Ledenvergadering 
Tijdens de ledenvergadering hebben twee 
bestuursleden afscheid genomen, te weten: dhr. J.J. 
Huls en K. Ubak. Beiden hebben 15 jaar als bestuurslid 
het onderwijs op onze scholen mogen dienen. We zijn 
hen daar erkentelijk voor en wensen hen voor het 
toekomende van harte Gods Zegen. 

In hun plaats zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen, 
te weten: dhr. H. Timmerman (Graanhof 6) en dhr. 
H.R. Mulder (Rijksparallelweg 21a). We heten ze van 
harte welkom en wensen ook hen van harte Gods 
onmisbare zegen toe.  
 
Aubade 
Op maandag 25 april stonden we met de school stil 
bij de verjaardag van onze Koning Willem Alexander. 
Samen hebben we met veel ouders en andere 
belangstellenden Vaderlandse Liederen en een Psalm 
gezongen. Via de nieuwsbrief willen we ook graag 
een woord van dank uitspreken aan de 
trompettisten, die samen met meester Den Ouden, 
de samenzang hebben begeleid, erg mooi! 
 
Belangrijke data 
13 mei – luizencontrole (let u op makkelijk 
doorkambare kapsels?! Bij voorbaat dank!) 
16 mei – contactmoment groep 3-8 (zie hiervoor de 
uitnodiging per mail, u kunt zich hiervoor ook per mail 
opgeven) 
19 mei – speel en beweegplein gr. 6-8 
23 mei – start projectweek 
26 mei – Hemelvaartsdag 
27 mei – vrije dag 
2 juni – projectavond 
 

 
Vuilrapen in de omgeving door groep acht 

 
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 


