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___________________________________________________________________________________ 
Geachte ouder(s), 
 
Personeel 
Jubileumdag 
Dinsdag 21 juni was een dag die vol stond van 
activiteiten en ontmoetingen i.v.m. de jubileumdag 
van meester Hendriksma die gecombineerd is met de 
jaarlijkse bosdag. Een hartelijk woord van dank aan 
u als ouders, die op welke manier dan ook, hebben 
bijgedragen aan het welslagen van deze dag! 
Ontzettend fijn, er is van de dag genoten! Zie 
hiervoor ook de bijdrage van meester Hendriksma. 

 
Beste ouders, 
Na een aantal weken van geheimzinnigheid werd 
het 21 juni. Wat een prachtige dag heb ik mogen 
beleven met het jubileum. Kinderen hebben zich 
ook niet versproken, zodat alles een verrassing 
was. Hartelijk dank voor uw medeleven, cadeaus 
en felicitaties. Ook mijn vrouw en mijn 88 jarige 
vader hebben er van 
genoten. Als ik gezond mag blijven, hoop ik nog 
een aantal jaren met Gods hulp dit mooie werk te 
blijven doen. Nogmaals hartelijk dank voor deze 
mooie dag. 
Een welmenende groet van meester Hendriksma 

Formatie 
In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat we een 
vacature hadden in groep drie. We kunnen u 
meedelen dat deze vacature vervuld is in de persoon 
van Elselien Bouwman. Zij was dit jaar als 
tweedejaars stagiaire bij ons op school en hoopt 
volgend jaar de duale opleiding (werken en leren) te 
gaan volgen. Zij zal groep drie gaan lesgeven op de 

dinsdag, woensdag- en vrijdagmorgen. Juf Kers zal 
deze groep op maandag en donderdag lesgeven en 
daarmee mede de eindverantwoordelijkheid over 
deze groep dragen. 
Juf Joanne Beens is vorige week ook benoemd bij ons 
op school. Het afgelopen jaar deed zij al drie dagen 
onderwijs ondersteunende werkzaamheden bij ons 
op school. Dit hopen we volgend jaar zo door te 
zetten en dan nu voor vier dagen (van dinsdag tot en 
met donderdag). We wensen juf Bouwman en juf 
Joanne een gezegende en goede tijd toe op onze 
school, die tot nut mag zijn van de ontwikkeling van 
de kinderen. 
Afscheid 
Op de laatste vrijdag van dit schooljaar nemen we 
met het personeel afscheid van (nu nog) juf De Witte 
en schoonmaakster mevr. K. Tuin. In de schoonkrant 
hebben we hier ook aandacht aangegeven. Ook via 
deze weg willen we ze hartelijk dank zeggen voor hun 
inzet en betrokkenheid op de goede voortgang van 
het onderwijs. En wensen hen van harte Gods zegen 
toe over het toekomende. 
Trouwdag juf De Witte 
Aanstaande donderdag trouwt juf de Witte met Paul 
Doornebal. Alle kinderen hebben deze dag alleen op 
de morgen les. Om tien over half twee hoopt juf De 
Witte met haar man aan te komen bij school en daar 
zullen we het bruidspaar welkom heten en met de 
leerlingen van groep zes en het personeel stilstaan bij 
deze heugelijke dag. Aansluitend hopen we naar de 
huwelijksdienst te gaan, deze vangt aan om kwart 
voor drie in de Dorpskerk van Staphorst. U wordt 
voor beide momenten uitgenodigd. Het bruidspaar 
wensen we een door de Heere gezegende dag toe. 
 
Leerlingen 
Vorige week dinsdagmiddag en komende 
dinsdagmiddag hebben Rachèl Brakke, Floris 
Bisschop, Esther Jansen, Charlene Kers, Nathan 
Kooiker, Syll Lier, Thijs Slager, Judith Slingerland, Jens 
Veerman en Ivan de Weerd kennisgemaakt op 
school. Zij hopen het nieuwe schooljaar te beginnen 
in groep 1. Ook hebben een aantal toekomstige 
leerlingen -door verhuizingen- kennisgemaakt met 
hun groep van na de zomervakantie. Celena Schra 
en Vera Slager in groep vijf, Niek Slager in groep 3, 
Naomi en Lieke Schra in groep 2a, Louise en Werner 
Smit in groep 2b/instroom en Levi Slager in groep 1. 
We hopen dat de nieuwe leerlingen snel gewend zijn 
aan het gaan naar hun (nieuwe) basisschool en ze, 
samen met hun ouders, een leerzame en goede tijd 
hier mogen hebben. 



Project 
De maand juni was een maand vol van activiteiten. 
Een daarvan vroeg veel tijd, aandacht en inzet van 
zowel collega’s als de leerlingen, en dat was het 
project. Het resultaat van dit harde werken was dan 
ook echt zichtbaar op de projectavond. Ook hiervan 
moet gezegd worden dat de belangstelling 
overweldigend was! Dit kwam ook tot uiting in de 
verkoop van koffie, e.d. voor het goede doel. Dit 
bracht ruim vierhonderd euro op. De onderlinge 
ontmoetingen hebben we gewaardeerd, in het 
bijzonder het moment dat we gezamenlijk psalmen 
en vaderlandse liederen hebben gezongen in de 
gemeenschapsruimte. Ook van deze inzet geldt: het 
is de Heere die krachten en gaven hiervoor gaf en 
geeft, Zijn Naam ter eer! 

 
 
Rapporten 
Aan het eind van de week worden de rapporten 
meegegeven. Wilt u ze na inzage en ondertekening 
weer meegeven aan uw kinderen, zodat ze aan het 
eind van volgende week of in de eerste schoolwerk 
van het nieuwe jaar weer bij ons op school zijn. Alvast 
hartelijk dank! 
 
Schoolkrant en schoolinfo 
De schoolkrant en de schoolinfo worden binnenkort 
meegegeven. De schoolkrant blikt terug op de 
afgelopen periode en de schoolinfo kijkt vooruit en 
biedt praktische informatie over het volgende 
schooljaar. Laatstgenoemde wordt meegegeven aan 
de oudsten van volgend schooljaar. Beide ter lezing 
aanbevolen.  
 
Schoonmaakavond 
Zie hiervoor de mail die vorige week is uitgegaan. 
Opgeven kan nog tot en met komende 
donderdagmorgen door die mail te beantwoorden. 
Er kunnen zeker nog ouders bij.  
Als u geen gelegenheid hebt om deze avond te 
helpen en u wilt toch uw steentje bijdragen, dan kunt 
u thuis ook kleutermateriaal schoonmaken. Dit staat 
op maandag 11 juli vanaf kwart voor twaalf bij mooi 
weer buiten bij de kleuteringang (bij minder mooi 
weer staat het binnen in de speelzaal). U kunt hier 
meenemen wat u wilt, we zien de schoongemaakte 

spullen graag aan het eind van die week weer terug 
op school. Alvast dank!  
 
Leesboeken 
Zou u thuis willen nagaan of er nog leesboeken of 
informatie boeken van school bij u thuis liggen? Deze 
willen we graag deze week op school hebben, zodat 
we ze kunnen schoonmaken en indien nodig 
herstellen. 
 
Luizenmoeders 
De oproep voor nieuwe luizenmoeders heeft 
voldoende aanmeldingen opgeleverd. Moeder 
Compagner, Coster en Schoenmaker hebben 
aangegeven te stoppen, omdat het ‘laatste’ kind de 
basisschool verlaat. We zeggen hun hartelijk dank 
voor hun jaren van trouwe inzet. Moeder Brakke 
(Stationsweg), Mulder (Reggersweg) en Troost 
(Bullingerweg) hopen hun plaatsen in te nemen. 
Daarnaast staan er twee moeders als reserve, te 
weten moeder Bouwman (Sprakelhorstweg) en 
Schra (Kl. Kloosterweg). We heten ze van harte 
welkom en hopen dat ze het niet al te druk zullen 
krijgen met dit werk. 
 
Laatste schooldag en vakantie 
Vrijdag 15 juli ronden we het schooljaar om half drie 
af met de leerlingen. Daarna begint de 
zomervakantie. We willen u en de leerlingen een 
goede en gezegende rustperiode toewensen. 
Augustinus gaf al aan dat er pas echte rust gevonden 
werd, als het hart rust gevonden heeft in de Heere. 
Deze ‘heilige ontspanning’ wensen we u in het 
bijzonder toe.  
De leerlingen worden 29 augustus weer op school 
verwacht. Voor uw agenda noemen we nu alvast de 
datum van de openingsdienst van het schooljaar. 
Deze is op 31 augustus om half acht in de Dorpskerk 
van Staphorst. In deze dienst hoopt ds. T.H. Zwartbol 
voor te gaan. Hiervoor wordt u hartelijk uitgenodigd.  
 
Belangrijke data 
7 juli – trouwdag juf De Witte (alleen ’s morgens les) 
8 juli – luiscontrole 
11 juli – schoonmaakavond 
12 juli – afscheid groep 8 
15 juli – laatste schooldag 
18 juli t/m 26 augustus – zomervakantie 
29 augustus – start schooljaar 2022-2023 
 
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 


