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Geachte ouder(s), 

Personeel 
Vorige week donderdag trouwde juf De Witte (vanaf 
toen juf Doornebal-de Witte). Met de leerlingen van 
groep zes hebben we de juf en haar man welkom 
geheten op het plein en daarna d.m.v. het ‘blikken-
lied’ de cadeaus overhandigd. Aansluitend hebben we 
de huwelijksdienst bijgewoond en het bruidspaar 
Psalm 37 vers 2 en 3 toegezongen. We hopen z.s.m. 
foto’s op de site te zetten, zodat u deze kunt 
terugkijken. We wensen de juf, samen met haar man, 
ook via deze weg, een goed en gezegend 
huwelijksleven toe.  

Nieuwe leerlingen 
Door een aantal verhuizingen komen er acht nieuwe 
leerlingen bij ons op school, dit was u al bekend. Voor 
de duidelijkheid geven we hieronder aan in welke 
groep zij komend schooljaar komen. 
Werner Smit en Lars Hattem in groep 1a. Levi Slager 
in groep 2a. Naomi en Lieke Schra en Louise Smit in 
groep 3b. Niek Slager in groep 4. Celena Schra en 
Vera Slager in groep 6. Naast deze nieuwe leerlingen 
hopen het komend schooljaar ook drie Oekraïense 
leerlingen te starten op school. Nazar Chevchyk en 
Arina Kalchuk in groep 2a en Rinat Chevchyk in 

groep 1a. De broers Nazar en Rinat wonen tijdelijk 
aan de Sprakelhorstweg 6a en Arina woont aan de 
Gemeenteweg 352. Het is de ervaring dat jonge 
kinderen redelijk snel op een spelende manier een 
nieuwe taal verwerven. We hopen dat dit ook voor 
deze leerlingen zo zal zijn en dat ook zij snel hun 
plekje zullen vinden op school. 

Hartelijk dank! 
Vandaag hebben we écht afscheid genomen van de 
leerlingen van groep 8. Gisteravond hebben we daar 
officieel bij stilgestaan. We zeggen de ouders en de 
leerlingen van harte dank voor het mooie cadeau, 
een volleybalnet, wat we van hen ontvingen. Deze 
hopen we te kunnen gebruiken op het veld achter de 
school.  
Samen met de leerlingen hebben we stilgestaan bij 
het verschil tussen arm en rijk, geestelijk gezien. Een 
vraag die ons allen geldt: zijn we door genade arm 
en toch rijk? Een rijkdom die tot in de eeuwigheid is, 
omdat we in leven en sterven het eigendom zijn 
geworden van de getrouwe Zaligmaker Jezus 
Christus. Jongens en meisjes van groep 8, het ga jullie 
goed! 



Hartelijk dank! 
Afgelopen maandag is er door vele nijvere handen 
schoonmaakwerk verricht in, maar ook buiten, de 
school. Met vereende krachten zijn namelijk ook de 
ramen aan de buitenkant gewassen.  
Hartelijk dank voor al uw inzet rondom het 
schoonmaken van het schoolgebouw en de -
materialen!  

Schoolinfo en schoolkrant – rectificatie 
Helaas is op de voorkant van de schoolkrant het 
verkeerde jaartal afgedrukt, dit had 2022 moeten zijn. 
Daarnaast zitten er ook twee fouten in de schoolinfo. 
Het adres van het GMR-lid van de Willem de 
Zwijgerschool moet zijn A. J. Tippe, Graanhof 7, 7951 
XC Staphorst, 06-46385756. Ook is de datum van de 
Tweede Pinksterdag niet goed. Dit moet zijn 29 mei. 
Wilt u dat wat u nodig vindt zelf aanpassen? Ons 
excuses voor de overlast! 

Schoolfotograaf 
Het liet even op zich 
wachten, maar ondertussen 
zijn de inlogkaartjes 
uitgedeeld. U heeft nog een 
paar dagen (tot en met 
volgende week woensdag) 
om te profiteren van de 
gratis groepsfoto. 

Gevonden voorwerpen 
Na de schoonmaakavond is er een zwart vestje, met 
knoopjes aan de mouwen, blijven liggen. Ook is er 
een klein roze kinderjasje (maat 74) blijven liggen na 
de panfluit-voorspeelavond van dhr. Rijken van Olst. 
Beide zijn af te halen bij juf Aaltje. 
Naast deze gevonden voorwerpen zijn er nog vele 
meer. Volgend schooljaar willen we beginnen met 
een schone lei. Dus als u nog iets mist, kom één dezer 
dagen nog even langs. 

Werkzaamheden 
Aan het eind van de week beginnen de 
werkzaamheden voor het plaatsen van de units die 
een extra lokaal realiseren. Halverwege de vakantie 
moet als het goed is alles klaar zijn en kan groep 6 
volgend schooljaar in een gloednieuw lokaal van 
start. 

Belangrijke data 
15 juli – laatste schooldag – leerlingen om 14.30u vrij! 
18 juli t/m 26 augustus – zomervakantie 
29 augustus – start schooljaar 2022-2023 
31 augustus – openingsdienst om 19.30u in de 
Dorpskerk van Staphorst 

Hebt u vragen, opmerkingen of anderszins, schroom 
niet om contact te leggen met de school. 

Voor alle genoemde data geldt: D.V. 

Allen een goede vakantie! 
Zie ook de vorige nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman


