
Gemeenteweg 326A 
7951 PE Staphorst 

Tel.nr.: 0522-461325 
Email: e.koppelman@pmstaphorst.nl 

 

NIEUWSBRIEF 
30 augustus 2022, nr. 131 ___________________________________________________________________________________

Geachte ouder(s), 

Het schooljaar 2022-2023 is begonnen. De plannen, 
roosters en dergelijke zijn daarvoor weer gemaakt. 
Wat ook onze verantwoordelijkheid en roeping als 
school. Tegelijkertijd geldt hiervan, dat het de mens is 
die wikt en God beschikt. Daarom is het onze wens 
dat het werk zal zijn in afhankelijkheid en onder de 
Zegen van de Heere, Hij is immers de Schepper en 
Onderhouder van ons leven. Die zegen is onverdiend, 
maar evenzeer onmisbaar! We bevelen daarom het 
werk op school ook hartelijk aan in uw gebeden.  
Met de start van een schooljaar, gaat de levensreis 
van uw zoon of dochter verder en min of meer een 
‘nieuw’ jaar in. Daaraan denkend dringt zich, zo aan 
het begin van het schooljaar, de vraag aan ons allen 
op: waar is onze reis naartoe? Is dat door genade 
naar het Vaderland?  

Personeel 
Juf Boland Payeh kon afgelopen maandag het 
schooljaar niet beginnen. Dochtertje Anna is vorige 
week geopereerd aan een blindedarmontsteking. 
Vanwege de zorg die dit vraagt, zal de juf deze week 
niet aanwezig zijn. Tot nu toe mag het herstel 
voorspoedig gaan.  
Van harte bevelen we dit gezin, en in het bijzonder 
hun dochtertje, aan in uw gebeden. 

Leerlingen 
Eind vorig jaar meldden we u dat er drie Oekraïense 
leerlingen zouden starten op onze school. In de 
vakantie ontvingen we het bericht dat de twee 
jongens, Nazar en Rinat Chevchyk, zijn verhuisd en 
zodoende niet bij ons op school zullen komen.  
In groep 1a hebben we een nieuwe leerling welkom 
geheten, dit betreft Aariya Boland Payeh, zoon van 
juf Boland Payeh. U weet wellicht van de zorg die er 
in het gezin van de juf is met betrekking tot hun 
dochter Anna (zie ook onder vorige tussenkopje en 
de behandeling van de hersentumor). Dit vraagt veel 
zorg en organisatie. Om dit allemaal hanteerbaar te 
houden was het wenselijk dat hun zoon Aariya bij ons 
op school zou komen. In goed overleg met 
betrokkenen is er in dit geval afgeweken van het 
voedingsgebied. We heten Aariya van harte welkom 
en wensen hem een goede en leerzame tijd toe bij 
ons op school.  

Intern Begeleider 
Graag wil ik mij (opnieuw) aan u voorstellen. Vooral 
voor de ouders van de nieuwe leerlingen van onze 
school is het goed dat u weet wat mijn 

werkzaamheden op school zijn en met welke zaken u 
bij mij terecht kunt. 
Ik ben juf Schoonhoven. In 2009 ben ik gestart als 
leerkracht op de Prins Mauritsschool. Sinds 2020 
werk ik twee dagen in de week als Intern Begeleider. 
In deze functie draait het voornamelijk om 
leerlingenzorg, zowel op cognitief gebied (de 
resultaten) als sociaal-emotioneel. Dat houdt in dat 
ik contact heb met andere basisscholen en het 
voortgezet onderwijs. Ook onderhoud ik het contact 
met de gemeente over hulpvragen van leerlingen. 
Regelmatig wordt onze school bezocht door een 
orthopedagoog of schoolbegeleider van onze 
schoolbegeleidingsdienst de Driestar. In overleg met 
leerkrachten en natuurlijk de ouders kijken we welke 
leerlingen in aanmerking komen voor een observatie 
of een overleg met ouders vanuit de Driestar. Bij deze 
gesprekken ben ik aanwezig en vervolgens ga ik 
samen met de leerkracht, en zo nodig ook met u als 
ouder, aan de slag met de afspraken die in zo'n 
gesprek zijn gemaakt.  
Wanneer u zich zorgen maakt om uw kind, op school 
of in de thuissituatie, bent u van harte welkom om op 
school binnen te lopen. U vindt mij in de nieuw 
geplaatste unit, naast het lokaal van groep 6. Samen 
kijken wij dan wat wij op school, of daarbuiten, voor 
uw kind kunnen betekenen. 
Ik ben op de even weken als Intern Begeleider 
aanwezig op donderdag en op de oneven weken op 
maandag en donderdag. U mag ook altijd een mail 
sturen naar j.schoonhoven@pmstaphorst.nl. 

Weerbaarheidstraining 
Jaarlijks biedt de gemeente Staphorst een 
weerbaarheidstraining aan voor leerlingen uit de 
groepen 5 tot en met 8. Deze training staat ook wel 
bekend als SoVa training en vindt plaats onder 
schooltijd in het Dienstencentrum. Deze training leert 
kinderen probleemoplossende vaardigheden aan, 
versterkt het zelfvertrouwen van kinderen en werkt 
aan het reguleren van de emoties. Tot 3 oktober 
mogen leerlingen opgegeven worden voor deze 
training. Wanneer u hier meer informatie over wilt of 
wanneer u graag wilt dat uw kind wordt opgegeven 
voor deze training mag u dat aangeven bij juf 
Schoonhoven. (j.schoonhoven@pmstaphorst.nl) 

Informatieavond en startgesprekken 
Voor beide ontvangt u bij deze nieuwsbrief een 
uitnodiging. Om het verschil aan te geven, even een 
korte toelichting op beide avonden. Tijdens de 
informatieavond zal er door de groepsleerkrachten 
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in de groepen informatie gegeven worden over het 
komende schooljaar. Tijdens de startgesprekken 
krijgt u de gelegenheid om specifieke zorg/vragen 
met betrekking tot uw zoon of dochter met de 
leerkracht te bespreken. 
Zie ook verdere toelichting in beide uitnodigingen. 

Overblijven 
Omdat de groep overblijvers (tussen de middag) 
groeit, hebben we besloten de groep te splitsen 
(groep 1-4 en groep 5-8). In de groepen hangen 
roosters waarop de leerlingen kunnen zien waar er 
overgebleven wordt, zodat de leerlingen weten waar 
ze naartoe moeten. 

Verkeersouders 
In een eerdere nieuwsbrief is melding gemaakt dat 
mevr. Brakke (Berkenstouwe) mevr. Dunnink heeft 
opgevolgd als verkeersouder. Mevr. Brakke hoopt dit 
werk niet alleen op te pakken, mevr. Van Hoorne 
hoopt hierin ook mee te denken en -helpen. Mocht u 
als ouders vragen of opmerkingen hebben over de 
verkeersveiligheid rondom de school, dan kunt u deze 
beide ouders hierover benaderen. 

Opbrengst actie Kom over en help 
Vorig schooljaar hielden we als vijf scholen met de 
Bijbel een gezamenlijke actie voor stichting Kom over 
en help. Hierop kregen we vandaag de volgende 
reactie, waarin u leest waar het geld aan besteed zal 
worden. 
Hartelijk dank voor het overmaken van het geld op 
de rekening van Kom over en help. In totaal is er € 
12.762,31 gestort.  
Dit geld zal besteed worden aan noodhulp in 
Oekraïne en Moldavië. Via het lokale partnernetwerk 
van Kom over en help worden vluchtelingen voorzien 
van maaltijden, onderdak en psychologische 
(trauma)zorg. Eén van de effecten van het bieden van 
noodhulp is zichtbaar in het leven van Arthur, één van 
de vele vluchtelingenkinderen.  
Arthur, een 7-jarige jongen is met zijn ouders gevlucht 
vanuit de Oekraïense havenstad Cherson. Een 
levensgevaarlijke en angstige onderneming. 
Onderweg was er elke kilometer het risico van 
mijnen, raketaanvallen en andere gevaren. Gelukkig 
is het gezin na 2 dagen aangekomen in Kilia, een 
plaats in het zuidwesten van Oekraïne.  
Arthur bezoekt inmiddels het dagopvangcentrum van 
de kerk. Andrey Bostan, van onze partnerorganisatie 
‘Emmanuel’ vertelt: “We zien steeds weer dat 
kinderen hier enorm door geholpen worden. Ze 
vinden herkenning, troost en steun bij elkaar door 
samen spelletjes te doen en met elkaar te praten.” 
Dankbaar vervolgt hij: “Het gaat nu veel beter met 
Arthur.” 

Binnen het dagopvangcentrum ontvangt Arthur 
onderwijs. Ook zijn ouders krijgen hulp, bij het vinden 
van werk. Zo ontstaat er weer hoop voor de 
toekomst! 

Uitbreiding schoolgebouw 
In de zomervakantie zijn de units geplaatst voor het 
extra lokaal en werkruimte. We zijn blij met én 
dankbaar voor de extra ruimte die hiermee gekomen 
is. Hier twee foto’s, op de website volgen er meer. 

Klein Units verzorgde de plaatsing van de units, hier wordt de 
laatste unit geplaatst. 

De units zijn volledig aangesloten op de school, de gang van 
groep zes is verlengd. De openstaande deur is de IB-kamer, 

rechts van deze deur is het lokaal van groep 6.  

Belangrijke data 
31 augustus – openingsdienst om 19.30u in de 
Dorpskerk van Staphorst 
2 september – luizencontrole (a.u.b. zorgdragen voor 
doorkambare kapsels!) 
8 september – informatieavond 
13 september – startgesprekken 
20 september - Prinsjesdag 

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


