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___________________________________________________________________________________ 
Geachte ouder(s), 
 
Personeel 
Meester Eenkhoorn en juf Mussche hadden hun 
opleiding al afgerond, maar nog geen diploma. In de 
afgelopen twee weken hadden ze beiden het 
moment van diplomering. We willen ze hiermee van 
harte feliciteren en wensen hen een goed en 
gezegend vervolg toe op onze school. 
  
Stagiaires 
Dit jaar hebben we drie stagiaires van Driestar 
Educatief. Het gaat om Gerjanne Beens (P3), Lyanne 
Nijboer (P2) en Claudine Lier (P1). Alle drie lopen ze 
twee dagen in de week stage. Respectievelijk op de 
maandag en dinsdag (P3 en P2) en op de donderdag 
en vrijdagmorgen (P1). We wensen ze een goede en 
leerzame tijd toe bij ons op school. 
 
Leerlingen 
Door een val op het schoolplein liep Justin Bloemert 
een flinke snee op aan zijn scheenbeen, die uiteindelijk 
ook gehecht moest worden. Charléne Kers heeft 
haar onderarm in het gips, omdat ze herstellende is 
van een kleine breuk in haar pols. 
Beide leerlingen wensen we een voorspoedig herstel 
toe. 
 
Dierendag 
Morgen is het dierendag. De leerlingen die graag een 
(huis)dier willen laten zien aan de medeleerlingen, 
kunnen het dier morgenvroeg om half twaalf laten 
brengen op het plein. Er is dan totdat de bel gaat 
gelegenheid om elkaars dieren te bekijken.  
Natuurlijk bent u als (groot)ouder ook welkom om 
te komen kijken. 
 
Kits 
Meester Eenkhoorn werd door Kits (kinderblad 
Terdege) benaderd om deel te nemen aan hun online 
uitzending. Hierin hebben we bewilligd en komende 
donderdagavond zal meester Eenkhoorn daar met 
een aantal leerlingen te gast zijn. T.z.t. zullen we u de 
link sturen die u brengt naar de pagina waarop u 
kunt meekijken. 
 
Fietscontrole 
Vorige week is aan de leerlingen van groep 4, 6 en 8 
een brief meegegeven over de fietscontrole van 
komende vrijdag. We willen u dringend  oproepen 
om deze brief goed met uw zoon of dochter door te 
nemen en de fiets te controleren. Helaas worden nog 
ieder jaar teveel fietsen afgekeurd. Tegelijkertijd 

moeten we ook zeggen dat het percentage van 
afgekeurde fietsen kleiner wordt. Graag zien we dat 
deze ontwikkeling zich doorzet. Daarom zal dit jaar 
de fiets die wordt afgekeurd in de week erna worden 
herkeurd. 
Per slot van rekening gaat het voor uw zoon of 
dochter erom dat ze op een veilige fiets deel kunnen 
nemen aan het verkeer.  
 
Stappestdag 
Vorige week woensdag stonden we bijna de hele 
morgen stil bij taal (spreken van dialect) en cultuur 
(klederdracht, oude ambachten en trekkers). 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en het vele 
werk wat ook thuis verzet is. Het was mooi om te 
zien hoe meerdere generaties in school waren en hun 
aandeel hadden in deze dag. 
We beseffen dat de dag ook veel van u heeft 
gevraagd, in zowel het regelen van de ‘pakjes’ als ook 
de eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn 
geweest. Dit zullen we zeker meenemen in de 
evaluatie. 
Via de mail hebt u een link ontvangen met foto’s van 
deze morgen. Hieronder volgen nog een aantal foto’s 
om een indruk te geven van deze leerzame en 
culturele morgen. 

 
Een boeiende uitleg over de zeis en het maaien met 

de zeis door dhr. Van Spijkeren. 



 
Spontaan werden oude trekkers geregeld. Het 

maakte het plaatje compleet. 
 

 
Samen met besse voorlezen uit het prentenboek: De 

dörsmesiene. 
 

 
Samen buiten zingen onder begeleiding van vaste 

organist en trompettist (bedankt, Floris!). 
 

Hesjes 
De tijd van het jaar brengt met zich mee dat de 
dagen donkerder en soms ook mistiger verlopen. 
Daarom de hartelijke oproep om zichtbaar deel te 
nemen aan het verkeer. Naast de fietslampen is het 
hesje ook erg helpend. Laten we hier na de 
herfstvakantie allemaal mee beginnen. 
Bij de gevonden voorwerpen liggen nog veel hesjes, 
kom gerust eens kijken en neem uw eigendom mee! 
 
 
 

Voorleesexpres 
In de bijlage (alleen digitaal) vindt u informatie over 
de Voorleesexpres. Kort gezegd komt het hierop 
neer dat er een vrijwillige voorlezer in een gezin komt 
om daar voor te lezen, om zo de taalontwikkeling 
van de kinderen te stimuleren.  
Maar helaas zijn er maar weinig voorlezers voor de 
gezinnen van onze scholen (dit betekent dus dat er 
rekening gehouden wordt met onze identiteit). Graag 
brengen we deze oproep van voorleesvrijwilliger 
onder uw aandacht, van harte aanbevolen! 
 
Speel- en beweegplein 
Onlangs was er op het schoolplein een Speel- en 
beweegplein. Hieraan hebben veel leerlingen van 
groep 5 tot en met 8 meegedaan. Het Speel- en 
beweegplein is een initiatief van de burgerlijke 
gemeente, wordt geheel door hen (buurtsportcoach) 
verzorgd en vindt plaats op het schoolplein. 
Het komende Speel- en beweegplein staat gepland 
voor 27 oktober om 15.45u. Dan zal het actieve tik- 
en verstopspel Stratego gespeeld worden. 
Aanmelden hiervoor kan, na de herfstvakantie, op 
school. 
 
Hervormingsdag 
Vijf jaar geleden hebben we met alle scholen stil 
gestaan bij Hervormingsdag. Dit was door middel 
van een bijeenkomst in de Dorpskerk van Staphorst. 
Dit willen we elke vijf jaar gaan doen met de groepen 
4 tot en met 8. Nadere invulling van deze middag 
volgt binnenkort. De groepen 1 tot en met 3 hebben 
gewoon les en zullen binnen de eigen groep stilstaan 
bij Hervormingsdag. 
 
Belangrijke data 
4 oktober – dierendag op het plein – vanaf 11.30u 
7 oktober – fietscontrole 
10-14 oktober – oudermorgens groep 1 en 2 
17-21 oktober – herfstvakantie 
27 oktober – Speel en beweegplein (15.45u op het 
schoolplein) 
27 oktober – contactmoment groep 3 tot en met 8 
27 oktober en 1 november – contactavond groep 1 
en 2 
31 oktober (middag) – bijeenkomst Hervormingsdag   
 
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 

 
Zie voor foto’s van Prinsjesdag de schoolwebsite en Staphorster 

kinderen in klederdracht naar 'bijzondere' Prinsjesdag 

https://www.rd.nl/artikel/991348-staphorster-kinderen-in-klederdracht-naar-bijzondere-prinsjesdag
https://www.rd.nl/artikel/991348-staphorster-kinderen-in-klederdracht-naar-bijzondere-prinsjesdag

