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Geachte ouder(s), 
 
Terwijl we dit schrijven klinkt het vertrouwde geluid 
vanuit de lokalen alweer door de gangen. Alsof het 
niet is weggeweest… Tegelijkertijd is het geen 
vanzelfsprekendheid! De Heere heeft onverdiend 
gedragen en gespaard, Hij is hiervoor onze aller dank 
en aanbidding waardig. 
We hopen dat we een goed schooljaar met elkaar 
mogen hebben onder de zegen van de Heere. Met 
het gebed of de Heere ons genadig is en Hij Zijn 
aanschijn aan ons doet lichten (naar Psalm 67).  
Van harte bevelen we het werk op onze school aan 
in uw gebeden! 
 
Personeel 
In de vakantie maakte juf Bisschop melding van het 
blijde bericht dat zij en haar man begin maart een 
kind verwachten. We wensen hen een voorspoedige 
zwangerschap toe! 
 
Opening schooljaar 
We herinneren u aan de openingsdienst van dit 
schooljaar. Deze begint om 19.30u in de Dorpskerk 
van Staphorst. In deze dienst hoopt ds. D.C. Flapper 
voor te gaan. Allen van harte uitgenodigd! 
 
Krentenbaard 
Er is melding gedaan van krentenbaard. Wilt u hier 
rekening mee houden en indien nodig de 
hygiënemaatregelen in acht nemen.  
 
Luizencontrole 
Komende vrijdag zal er weer gecontroleerd worden 
op luizen, wilt u zorgdragen voor makkelijk 
doorkambare kapsels? Bij voorbaat dank! 
 
Cursus 
Volgende week dinsdagmiddag volgen de juffen van 
de groepen 1 en 2 een cursus over Leerlijnen. 
Leerlijnen is een module binnen ParnasSys, ons 
systeem waarmee wij de ontwikkeling van onze 
leerlingen volgen. De module Leerlijnen brengt de 
leerlingontwikkeling van de leerlingen in de groepen 
1 en 2 in kaart en de juffen kunnen aan de hand 
hiervan hun onderwijs vormgeven. Vorig jaar hebben 
we hiermee proefgedraaid, dit jaar gaan we het 
verder implementeren en deze scholingsmiddag is 
daar een onderdeel van. Dit betekent dat de 
leerlingen van groep 2 deze middag vrij zijn! 
 
 

Stagiaires 
Komend jaar zullen weer verschillende stagiaires 
praktijkervaringen op doen bij ons op school. Deze 
week zal Juliette Huizer (van de Pieter Zandt) starten 
bij de kleuters, zij hoopt elke donderdag bij ons op 
school te komen.  
Daarnaast komen er nog een aantal studenten van 
de Driestar. Rosanne Bouwman en Annika Hokse 
komen als eerstejaars studenten, Gerdine Visscher als 
derdejaars en Annelien Last komt als lio-stagiaire in 
groep 5. 
 
Fietscontrole 
Over een aantal weken worden de fietsen 
gecontroleerd van de leerlingen van groep 4, 6 en 8. 
Vorig jaar kregen, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, veel meer fietsen de sticker ‘OK’, graag zetten 
we die lijn voort! Wilt u hier uw verantwoordelijkheid 
in nemen!? Alvast dank! 
 
Startgesprekken 
We hebben als personeel in het afgelopen schooljaar 
afgesproken om te starten met startgesprekken, deze 
zijn gepland op 10 september. In de schoolinfo hebben 
we deze avonden als volgt omschreven: op deze 
avonden krijgt u de gelegenheid om nuttige 
informatie over uw kind(eren) te delen met de 
‘nieuwe’ groepsleerkracht. Meer informatie hierover 
komt op de informatieavond. 
 
Belangrijke data 
28 augustus – openingsdienst schooljaar 
30 augustus – luizencontrole 
5 september – informatieavond 
10 september – start gesprekken 
17 september – prinsjesdag (groep 8) 
26 september – fietscontrole groep 4, 6 en 8 
 
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 
 
 

Z.O.Z. 
 
 



 
Schoolregels 
Net als vorig jaar zullen de schoolregels weer nadrukkelijk de aandacht krijgen, omdat het begin van een nieuw 
jaar ook wel de formingsfase wordt genoemd. Een periode waarin de grenzen worden verkend, het is dan van 
belang om deze grenzen/regels duidelijk aan te geven, vandaar onze aandacht hiervoor. Voor de volledigheid 
hebben we ze hieronder voor u afgedrukt.  
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Ik weet wel hoe het hoort, ik zeg geen vloek 
of lelijk woord. 

 

2.  Volwassenen spreken we met u en twee 
woorden aan, dat vinden we netjes staan. 

 
3. Dit weten we allang: we lopen op de gang. 

 

4. Met hetzelfde gemak, gooi je het in de 
afvalbak. 

 

5. Voor schooltijd en in de pauze zijn we op het 
plein en hoor je niet binnen te zijn. 

 
6. Met de bel in de rij, dat hoort erbij. 

 

7. Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je 
ze morgen weer gebruiken moet. 

 

8. Uitlachen en pesten vinden wij naar, daarom 
zijn wij aardig voor elkaar. 

 


