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Geachte ouder(s), 
 
Stagiaire 
In groep zes is een nieuwe stagiaire aan de slag 
gegaan, te weten: Aline Vogelzang. Zij loopt in deze 
groep stage op de dagen dat juf Schoonhoven 
lesgeeft aan groep zes. We wensen haar een 
leerzame stage toe! 
 
Leerlingen 
Instroomleerlingen 
Vandaag zijn Ruben van Boven, Mats Kooiker, 
Herbert Mulder en Eleonore van Steenis bij ons op 
school begonnen. We heten ze van harte welkom en 
wensen hen, samen met hun ouders, een goede tijd 
toe op de basisschool. 
Nieuwe leerlingen 
Vandaag zijn ook Naomi en Joëlle Steerenberg bij 
ons begonnen. Door de verhuizing zijn ze naar onze 
school gekomen. Naomi zit in groep 4 en Joëlle in 
groep 1a. Veranderen van school is altijd een hele 
stap, we hopen dat beide leerlingen en hun ouders 
snel gewend zijn en ze hier een goede en leerzame 
tijd op school mogen hebben. Hun adres is 
Gemeenteweg 351a. 
 
Herdenking Flakstop 
Vanmiddag zullen de leerlingen van groep 8 de 
omgekomen vliegers herdenken. Ze hopen dit te 
doen bij het monument aan de Zwarteveenweg, de 
plaats waar het vliegtuig destijds neerstortte. Dit 
monument is door school geadopteerd, wat inhoudt 
dat we ieder jaar op de datum van 6 maart stilstaan 
bij hen die op die plaats ‘vielen’ voor onze vrijheid. 
 
Strategisch beleidsplan – Scholen met de Bijbel 
Eens in de vier jaar wordt er door het bestuur 
nagedacht over de richting van ons onderwijs. Dat is 
eind 2022 opnieuw gebeurd. De slogan ‘geloven in 
onderwijzen’ is uitgewerkt aan de hand van onze 
missie. Op basis van dit beleidsplan zullen de 
leerkrachten hier in de komende vier jaar mee aan 
de slag gaan. 
We hebben het Strategisch Beleidsplan samengevat 
en afgedrukt in een boekje, zodat ook jullie als ouders 
weten waar de scholen met de Bijbel in Staphorst 
voor staan. 
We hopen, onder de zegen van de Heere, met ons 
werk verder te kunnen gaan, zodat we scholen met 
de Bijbel kunnen zijn waar de Bijbel het fundament is 
en Gods gebod centraal staat: God liefhebben boven 
alles en onze naaste als onszelf. Op die manier hopen 

we, in dienstbaarheid aan de ouders, het goede te 
zoeken voor onze leerlingen. 
Zie bijlage (op papier) voor het strategisch 
beleidsplan. 
 
Bibliotheek 
Het is erg fijn dat er door de leerlingen veel gelezen 
wordt. Helaas komt het regelmatig voor dat de 
boeken na twee weken nog niet ingeleverd zijn. Soms 
duurt het wel erg lang. Zou u erop toe willen zien dat 
de kinderen de boeken weer op tijd inleveren? 
Hartelijk dank! 
 
Nood - zendingsgeld 
We kennen allemaal de verschrikkelijke en 
indrukwekkende beelden uit Turkije en Syrië na de 
verwoestende aardbevingen die daar hebben 
plaatsgevonden. Omdat er in die tijd ook een 
inzamelactie liep voor Oekraïne, hebben we besloten 
om duizend euro van het zendingsgeld over te maken 
naar de stichting Ismaël. Deze stichting is werkzaam 
in noordwest Syrië (in steden als Aleppo, Hamah, 
Latakia) en wil in deze nood christelijke 
barmhartigheid tonen en in woord en daad ook het 
Evangelie (blijven) verkondigen.   
 
Contactavond 
De contactavond van dinsdag 4 april is verplaatst 
naar maandag 3 april. Dus de contactavonden voor 
de groepen 3 tot en met 8 vinden plaats op 
donderdagavond 30 maart en maandagavond 3 
april. Binnenkort zal hiervoor de uitnodiging 
meegegeven worden.  
 
Aanmeldingsavond/ inschrijfavond 
Donderdagavond 9 maart is de aanmeldingsavond 
voor toekomstige leerlingen. We brengen het 
nogmaals onder uw aandacht.  
In de bijlage de flyer die aan het begin van de vorige 
maand is meegegeven. De avond begint om 19.30u. 
Wanneer u zelf geen kinderen heeft die aankomend 
schooljaar (tussen 1 oktober 2023 en 30 september 
2024) 4 jaar hopen te worden, maar u kent wel 
anderen die dit betreft, zou u dit aan hen door willen 
geven? Alvast dank! 
 
Uurtje voor de klas? 
Beste ouder/verzorger, 
 
Bent u of kent u iemand die een baan in het 
onderwijs overweegt? Probeer het eens een uurtje! 
In de week van D.V. 13 t/m 17 maart zet onze 



school, net als vele andere christelijk 
reformatorische scholen, de deuren open. Hiermee 
geven we geïnteresseerden een kans om te 
ervaren hoe het is om echt een juf of meester te 
zijn.  
 
De actie Uurtje voor de klas wordt georganiseerd 
door de stichting En dan ben je leraar en heeft als 
doel het dreigende lerarentekort in het primair en 
voortgezet onderwijs terug te dringen.  
 
Voor aanmelden of meer 
informatie kunt u terecht op 
www.endanbenjeleraar.nl/uurtje-
voor-de-klas. 
 
Met vriendelijke groet, 
Alieke Teeuw en Johan van Arnhem (projectleider 
EDBJL) 

 
Biddag 
Komende woensdag zijn de leerlingen vrij in verband 
met de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Een 
moment om stil te staan bij onze afhankelijkheid en 
de onmisbare, door ons verzondigde, zegen van de 
Heere. ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs 
bouwen deszelfs bouwlieden daaraan.’ (Psalm 127) In 
die wetenschap is het niet alleen woensdag biddag, 
maar iedere dag, ieder moment!  
 
Belangrijke data 
8 maart – Biddag (leerlingen vrij) 
9 maart – inschrijfavond nieuwe leerlingen 
10 maart – luizencontrole 
22 maart – Schoolplandag (leerlingen vrij) 
27 maart – theorie-examen verkeer (groep 7) 
3 april – praktijkexamen verkeer (groep 7) 
7 april – Goede Vrijdag (leerlingen vrij)  
 

 
Schrijfster Liesbeth van Binsbergen in groep 1a – Bas 

in de klas 
 

 
Groep 1b/2b op bezoek bij de Boni 

 
 

 
 
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 
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