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Geachte ouder(s), 
 
Personeel 
Stagiaire 
Door een val met gym heeft onze donderdagse 
stagiaire Juliëtte Huizer een blessure opgelopen aan 
haar knie, hieraan is ze ondertussen geopereerd, 
hierdoor kan ze voorlopig geen stagelopen. We 
wensen haar van harte beterschap. 
Oud-collega 
Onze oud-collega juf Ten Cate heeft door een val 
een dubbele breuk opgelopen aan haar onderbeen. 
Hiervoor moest het hele been, van teen tot lies, in het 
gips. U begrijpt dat ze hierdoor erg beperkt wordt. 
Een kaartje zou haar goed doen. Haar adres is: 
Muldersweg 31, 7951 DG Staphorst. 
Zwangerschap 
Juf Mateboer vertelde ons onlangs dat ze in 
verwachting is van haar/hun derde kind. We wensen 
de juf en haar man en gezin een voorspoedige 
zwangerschap toe. 
Jubileum 
Aan het begin van de vorige maand hebben we, 
samen met het team, stilgestaan bij het 25-jarig 
jubileum van onze schoonmaakster, mevr. H. Nijboer. 
We willen haar ook via deze weg hiermee van harte 
feliciteren en hopen dat ze nog veel jaren mag 
ontvangen om dit werk bij ons op school te mogen 
doen. 
 
Dierendag 
Komende vrijdag is het dierendag, omdat ’s middags 
de groepen 1 tot en met 3 vrij zijn, worden de dieren 
’s morgens om 8.45u verwacht. De kleuters hoeven 
dan niet in de groep worden gebracht. Rond 9.15u zal 
de schoolbel gaan, dan kunnen de dieren weer mee 
naar huis en gaan alle leerlingen op de gebruikelijke 
manier naar binnen! 
 
Wonderlijk gemaakt 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de brief over 
Wonderlijk gemaakt toegevoegd. Wonderlijk 
gemaakt is een lessenserie die wij gebruiken voor 
seksuele vorming. Voor verdere inhoudelijke 
informatie verwijzen we u naar de brief.  
Wanneer u de bijbehorende ouderbrochure kwijt 
bent, kunt u bij ondergetekende, tegen een kleine 
vergoeding, een nieuwe aanvragen. Nieuwe gezinnen 
ontvangen dit boekje bij de eerste uitnodiging voor 
hun oudste schoolgaande kind.  
 
 

Schoenendoosactie Timotheos 
Bijna 100 (op één na) schoenendozen zijn er 
ingeleverd voor kinderen in Malawi, hartelijk dank 
daarvoor!! De dozen zullen, na een reis van drie 
maanden in een container, in februari worden 
uitgedeeld. Foto’s hiervan zullen we t.z.t. ontvangen 
en kunnen dan aan de leerlingen worden getoond! 
Op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie hoopt, 
dhr. Akster (onze oud-meester/collega) te vertellen 
over zijn werk in Malawi voor de stichting Timotheos, 
zodat de leerlingen een beeld krijgen van het gebied 
en de omstandigheden van de kinderen waarvoor de 
schoenendozen zijn bedoeld. 
 

 
 
 

 



 
 
Boekenproeverij 
We missen nog een aantal boeken vanuit de 
‘boekenproeverij’. Aangezien dit nieuwe boeken zijn, 
willen we ze heel graag terug, zodat ook andere 
leerlingen deze boeken nog kunnen lezen. Het gaat 
om de volgende boeken: 

- Argwaan op Vlieland 
- Lot zwemt af 
- Chaos in het bos 
- Schot uit de zee 
- Dolfi en Wolfi en de gemaskerde man 
- Tel Israël – Het verhaal van de Joodse staat 
- Geheime lading 
- Alarm 

U kunt deze geplastificeerde boeken herkennen aan 
het schoolstempel wat voorin het boek staat. 
 
Endanbenjeleraar.nl 
Als school hebben we ons aangemeld op 
bovengenoemde website. Hiermee doen we mee aan 
de campagne ‘Meekijken in de klas’ en willen we onze 
deuren openen voor jongeren en zij-instromers. Zij 
kunnen in de week van 9-13 december komen 
ervaren hoe het is om in het onderwijs te werken. 
Vervolgens wordt hen ook de mogelijkheid gegeven 
om zich op te geven voor ‘Uurtje voor de klas’ in 
februari 2020, om dan te ervaren wat het is om echt 
les te geven.  
Wellicht kent u ook jongeren of andere 
belangstellenden voor dit initiatief. Via 
bovengenoemde site kan men ervaringen lezen en 
zich opgeven! Van harte aanbevolen, temeer als we 
zien naar het grote landelijke tekort aan 
onderwijzers. 
  
Fietscontrole 
Afgelopen vrijdag heeft de fietscontrole 
plaatsgevonden. Gelukkig mochten er weer veel 
fietsen worden goedgekeurd, een aantal werden er 
ook afgekeurd, waarbij gezegd moet worden dat het 
vaak een kleinigheidje (vaak had het betrekking op 
verlichting en reflectors) betrof. Dit soms tot 

teleurstelling van de kinderen, vooral als er thuis ook 
aandacht aan besteed was. Voor die leerlingen is het 
mogelijk om de fiets, na herstel, te laten zien aan 
ondergetekende, dan krijgen die leerlingen alsnog het 
presentje van de gemeente Staphorst. 
 
Verjaardagen 
Tijdens het vieren van de verjaardag worden er in de 
klas regelmatig foto’s van de jarige gemaakt. Dat 
begrijpen we en dat mag ook! Maar in verband met 
de vernieuwde privacywetgeving is het echter niet 
toegestaan om op dit moment filmopnames te 
maken.  
 
Foto’s Prinsjesdag 

 
 

 
 
Belangrijke data 
8, 9 en 10 oktober – oudermorgens groep 1 en 2 
18 oktober – bijeenkomst met dhr. W. Akster 
21-25 oktober – Herfstvakantie 
31 oktober – bijeenkomst Hervormingsdag (alleen 
met lln.) 
1 november – luizencontrole 
5 november – Nationaal Schoolontbijt 
 
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 
 


