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NIEUWSBRIEF 
1 november 2022, nr. 133 ___________________________________________________________________________________

Geachte ouder(s), 

Personeel 
De moeder van juf Boland Payeh en meester 
Compagner (onderhoudsman) is vorige week, na een 
periode van afnemende krachten, gestorven. Een 
ingrijpende roepstem in het midden van deze familie. 
We bevelen hen aan in uw voorbede en wensen hen 
van harte Gods nabijheid en ondersteuning toe in de 
rouw en het verdriet die ze met zich meedragen, nu 
en in de toekomst. 

Leerlingen 
In de vorige nieuwsbrief moesten we een leerling van 
groep 8 noemen die door een val naar de dokter 
moest. Opnieuw noemen we hier een leerling van 
groep 8, te weten Wilco Ruitenberg, die door een val 
met gym uiteindelijk geopereerd moest worden aan 
een breuk in zijn onderarm. Binnenkort mag het gips 
eraf en nog weer later zal de pin in zijn onderarm 
weer verwijderd worden. We hopen dat het herstel 
zich voorspoedig mag voortzetten. 
Instroom 
Laurens Dunnink, Iwan Kin en Léan de Witte hopen 
volgende week te starten bij ons op school. We heten 
ze van harte welkom en wensen hen een goede en 
leerzame tijd bij ons op school. 

Hervormingsdag 
Gisteren stonden we met de leerlingen van groep 4 
tot en met 8 stil bij Hervormingsdag. We hoorden 
van Stefanus (vanuit het laatste gedeelte van Hand. 
7)en  we hoorden vertellen uit het leven van Thomas 
Bilney. We hebben ook psalmen en liederen 
gezongen. Al met al een waardig moment van 
samenzijn rondom de Reformatie, het werk van de 
Heere in het verleden, waar we nu nog vruchten van 
mogen zien. Uiteindelijk blijft de persoonlijke vraag 
voor ons allen over of ons leven, om Christus wil, 
hervormd (vernieuwd) is?’
De leerlingen van groep 4 tot en met 8 hebben het 
boek ‘Breed of smal’ gekregen. In dit boek wordt 
uitleg gegeven over de bekende plaat over de brede 
en smalle weg. Dit boek kan heel mooi gelezen 
worden in gezinsverband. Zo hebt u ook de 
gelegenheid om moeilijkere woorden of zaken toe te 
lichten. De jongste leerlingen hebben een kleurboek 
gekregen met kleurplaten over de kerkgeschiedenis. 
We hopen dat beide boeken een goede en 
gezegende ingang mogen hebben in de gezinnen.

Fietscontrole - hesjes 
De fietscontrole is geweest en het mag gezegd 
worden dat na de her-controle verreweg de meeste 
fietsen zijn goedgekeurd. Heel fijn! We hopen dat een 
goede fiets voor uw zoon of dochter blijvend uw 
aandacht heeft. Fijn dat ook heel veel leerlingen 
zichtbaar deelnemen aan het verkeer door o.a. een 
hesje te dragen. Dit blijft van belang, vooral als de 
dagen donkerder worden. 

Voor schooltijd 
Sommige leerlingen komen voor schooltijd al op tijd 
op school. Enerzijds is dat een goed teken, omdat ze 
graag naar school willen. Aan de andere kant willen 
we benadrukken dat er pas vanaf tien minuten voor 
aanvang van de school toezicht is op het plein. Dit 
willen we graag nogmaals onder uw aandacht 
brengen, vooral bij regenachtig weer. 

Schoolontbijt 
Volgende week dinsdag start de school om 8.15u in 
verband met het jaarlijkse Schoolontbijt. Dit heeft als 
doel om een gezond ontbijt te stimuleren. Al heel wat 
jaren bezorgt bakkerij Ubak ons heerlijk vers brood. 
Dit wordt aangevuld met gezonde producten uit het 
ontbijtpakket. We zien uit naar een smakelijke 
maaltijd. Verdere informatie komt nog via een nog te 
ontvangen ouderbrief, deze zal digitaal verspreid 
worden. 

Open Bedrijvendag Staphorst 
Op 12 november openen 48 bedrijven in Staphorst 
hun deuren voor het publiek. Dit is een unieke kans 
om achter de deuren van de bedrijven te kijken en 
kennis te maken met (de productie van) hun 
producten of diensten. In het kader hiervan zullen de 
groepen 7 en 8 in de komende week één van de 
deelnemende bedrijven bezoeken. Deze leerlingen 
krijgen ook een stempelkaart. Bij vijf stempels kan er 
een ‘beloning’ worden opgehaald in de Pieter Zandt. 
Met de vorige Open Bedrijvendag in herinnering, zal 
ook dit vast een mooie dag worden. Verdere 
informatie (deelnemende bedrijven, tijden, etc.) is te 
vinden op www.openbedrijvendagstaphorst.nl en op 
de flyer die binnenkort wordt meegegeven. 

Bezoeken op school 
15 november hoopt het schoolbestuur op bezoek te 
komen. Dit is een jaarlijks terugkerend bezoek. De 
bestuursleden wonen voor de pauze lessen bij in de 
verschillende klassen en na de pauze is er een gesprek 
over de (behaalde) resultaten van de school. 

http://www.openbedrijvendagstaphorst.nl/


Op maandag 21 november hebben we een audit van 
Berséba op onze school. Berséba is het (landelijke) 
samenwerkingsverband waartoe wij behoren. Vanuit 
dit samenwerkingsverband zijn er auditoren die de 
aangesloten scholen bezoeken en met name 
onderzoek doen naar de kwaliteitszorg op de school. 
Het verslag wat hieruit voortkomt is niet zozeer 
beoordelend van aard, maar meer een weergave van 
hoe de zorg op school wordt vormgegeven en wat 
hierin de winst- en aandachtspunten zijn. 
Het is onze wens dat beide bezoeken mogen 
bijdragen aan goed onderwijs aan onze leerlingen.  

Luizencontrole 
Tijdens de afgelopen luizencontrole zijn er bij een 
aantal leerlingen luizen gevonden. Hier wordt 
aandacht aan gegeven. 18 november zal een extra 
luizencontrole gehouden worden om te bezien of het 
hierbij gebleven is. Wilt u in de voorliggende tijd alert 
zijn en melding doen als u luizen aangetroffen heeft? 
Alvast dank! 

Dankdag 
We wensen u allen morgen een gezegende dankdag, 
om met de genezen melaatse Samaritaan ‘terug te 
keren’ en te eindigen in de Gever van al de ontvangen 
gaven in de achterliggende periode. (Luk. 17: 16).  

Foto’s van de achterliggende maand 

Dierendag 

Groep 7 en 8 op bezoek in het Rijksmuseum 

Snelheidscontrole door leerlingen van groep 8 

Belangrijke data 
2 november – Dankdag  
8 november – Schoolontbijt (8.15u) 
12 november – Open Bedrijvendag Staphorst 
15 november – Schoolbezoek van bestuur 

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


