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Geachte ouder(s),
Personeel
Vanaf volgende week gaat juf Mensink met
zwangerschapsverlof. We wensen de juf een goed
verlof toe en hopen dat ze te Zijner tijd verblijdt
mogen worden met de geboorte van hun kind.
Juf Mensink zal vervangen worden, zoals al eerder
vermeld, door juf Ten Cate. Doordat de man van juf
Boland Payeh zonder werk is, is de juf genoodzaakt
meer te werken. Zij hoopt daarom een deel van de
vervanging te doen, in de maand december zal zij ook
op de maandag werken en juf Ten Cate op de
dinsdag.
Afscheid
Op 21 november hebben we als school afscheid
genomen van Robert Russcher. Een aantal maanden
heeft hij twee dagdelen per week het onderwijs
gevolgd aan onze school. Gezien de ontwikkeling van
de aan hem gegeven gaven is het voor hem beter om
het onderwijs te vervolgen aan het KDC de Klimop.
We wensen Robert van harte Gods zegen toe over
zijn verdere levensweg!

te hebben in de gemeenschapsruimte. We hopen dan
stil te staan bij het einde van het jaar, maar ook bij
het heilsfeit van Kerst. Ook de leerlingen van groep 1
en 2 worden hier verwacht, daarom zijn ze die week
op donderdagmiddag vrij. Deze middag duurt tot
14.30u. Net als vorig jaar zijn de ouders van de
leerlingen van groep 5 uitgenodigd om deze
bijeenkomst mee te maken.
We hopen op een goede en gezegende middag.
Contactavonden
In de schoolinfo staat dat de komende
contactavonden zijn voor de groepen 3 tot en met 8.
Achteraf is dit niet een juiste keuze geweest, zo duurt
het een hele tijd voordat de ouders van de leerlingen
van groep 1 en 2 kunnen worden bijgepraat over de
ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit werd ook
terecht door een aantal ouders opgemerkt.
Daarom hebben we besloten om de komende
contactavonden ook te laten zijn voor de groepen 1
en 2.
Actie HCR

Welkom
Amber Schra is deze week begonnen bij ons op
school. We wensen haar een gezegende en leerzame
tijd toe op onze school.
Gebroken pols / gevallen bij gym
Gerson Dunnink brak bijna twee weken geleden zijn
pols. Met een onderarm in het gips kan hij zijn werk
op school doen. We hopen dat het voorspoedig
genezen mag.
Julia van Oosten kwam tijdens een gymles hard te
vallen, hierdoor had ze last van flauwtes. In die mate
dat de ambulance is voorgereden. Gelukkig kon ze,
na een onderzoek door de ambulancebroeder, met
haar vader mee naar huis. Na een aantal dagen van
rust heeft ze het werk op school weer opgepakt.
Ouderbijdrage
Aan de oudste leerlingen is een brief meegegeven
t.a.v. de jaarlijkse ouderbijdrage. Inhoudelijk verwijzen
we u naar de brief.
Let op! Dit geldt niet voor de leerlingen die na 1
oktober zijn ingestroomd!
Eindejaarsbijeenkomst
De laatste vrijdagmiddag van het (kalender)jaar
hopen we met alle leerlingen de jaarlijkse bijeenkomst

Dank voor al de ingeleverde spullen!
Actie Shaare Zedek
Door de groepen 6 tot en met 8 zijn er stroopwafels
verkocht voor de hierboven genoemde stichting. Er is
voor het mooie bedrag van €2400,55 aan
stroopwafels verkocht. Heel hartelijk dank!!
Eén leerling willen we hier in het bijzonder noemen
en dat is Corné Dunnink. Hij verkocht voor €127,10
euro aan stroopwafels! Goed gedaan, Corné!
Boekenproeverij
Vanaf vandaag gaan de leerlingen uit de groepen 4
tot 8 boeken proeven in onze eigen boekenproeverij.
Er valt genoeg te proeven, want er zijn zo’n vijftig
spiksplinternieuwe boeken bij ons op school. Al deze
boeken liggen in de boekenproeverij in de

gemeenschapsruimte op ons te wachten. Maar
proeven we de boeken dan echt? Nee, dat snapt u
vast wel. We gaan er kennis mee maken door alle
boeken te bekijken en misschien zelfs een klein stukje
te lezen. En dan wacht ons een moeilijke keuze. We
kiezen een boek als voorgerecht, een boek als
hoofdgerecht en een boek als nagerecht. Kortom; we
maken ons eigen menu in de boekenproeverij. Van
elk boek hangt er in de boekenproeverij een
inschrijflijst en daarop laten we zien hoe ons menu
eruit ziet.
Als iedereen heeft ingeschreven zorgen de obers
ervoor dat de boeken zo snel mogelijk mee naar huis
kunnen. Daar lezen we het boek zo snel mogelijk uit,
want de volgende leerling wil natuurlijk ook snel aan
het gekozen nieuwe boek beginnen.
Elke dag mogen de boeken ingeleverd worden in de
bak voor het inleveren van de nieuwe boeken. Het
boek kan dan dezelfde dag naar de volgende leerling
op de inschrijflijst. En als een boek is ingeleverd mag
er direct weer ingeschreven worden op een nieuw
boek.…

je wel mee deed? En waarom krijg je steeds vragen
van je kinderen over ‘mogen wij ook dit of dat…,
want zij hebben het ook…’ Wat zeg je als ouder?
Wat doe je als jouw mening en gedrag afwijkt van
die van de groep?
Voor de ouderavond in het voorjaar hebben we een
spreker uitgenodigd die met ons nadenkt over hoe
groepsprocessen werken, maar vooral praktisch:
Wat kunnen ouders doen om kinderen weerbaar te
maken tegen groepsdruk? In de maanden januari t/m
april komt dhr. K (Korstiaan) Karels op alle vijf de
scholen een lezing houden over dit onderwerp. Dhr.
Karels is in het dagelijks leven onderwijsadviseur bij
KOC Diensten (Ds. G.H. Kerstencentrum).
De ouderavond voor onze school staat gepland op
28 februari. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda?
Reünie
Op vrijdagavond 23 november werd er een reünie
gehouden in onze school. Het is de groep die 22 jaar
geleden onze school verliet!

Juf Schoonhoven

Ouderenquête
Binnenkort hopen we u te informeren over de uitslag
van de ouderenquête.
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Schoolkrant
In de laatste schoolweek van december kunt u de
schoolkrant verwachten.
Hesjes
In samenspraak met onze verkeersouder heeft vader
Kooiker (Zuigtechniek, etc.) hesjes beschikbaar
gesteld voor die leerlingen die er tijdens de Open
Bedrijvendag Staphorst nog niet één hadden
gekregen. Ook via deze weg, hartelijk dank voor dit
‘zichtbare’ gebaar!
Vooraankondiging ouderavond

‘Groepsdruk is angst’
Hoe ouders en kinderen het verschil kunnen maken.
U herkent het vast wel: uw kind komt thuis met het
verhaal dat het meegedaan heeft met negatief
gedrag van de groep, op school of onderweg. Er is
iemand uitgejouwd of er is iets kapotgemaakt, of er
is een streek geleverd die echt niet kan… Uw kind
vertelt het eerlijk thuis. Uit alles blijkt dat hij of zij best
weet dat het niet hoort. Hoe komt het dan toch dat
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Belangrijke data
Contactavonden – 13 en 18 december
Eindejaarsbijeenkomst – 21 december (tot 14.30u)
Kerstvakantie – 24 december t/m 4 januari
Luizencontrole – 11 januari
Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact
op te nemen met de school.
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman

Dringende tip:
vermeld de naam
van uw kind in/op
hesje, jas,
handschoen, etc.

