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Geachte ouder(s), 

Welkom 
Instroomgroep 
Vanmiddag zijn Phileine Compagner, Thamar 
Hulst en Jaïra Slager begonnen in groep 2a. Zij 
behoren tot de instroomgroep. We heten hen 
van harte welkom en wensen hen een goede en 
leerzame tijd toe bij ons op school. 

Personeel 
Verlof juf Mateboer 
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie is de 
laatste werkdag vóór het verlof van juf 
Mateboer. We wensen de juf een voorspoedig 
verlof toe en hopen dat ze te Zijner tijd verblijd 
worden met de geboorte van hun derde kind.  
De woensdagen in groep 2 worden opgevangen 
door juf Schoonhoven. Juf Schoonhoven kan (en 
wilde) dit doen, omdat in haar groep onze lio-
stagiaire lesgeeft. Juf Mateboer geeft één keer in 
de twee weken ook les aan groep 6, dit wordt 
opgevangen door juf Brouwer (Balkbrug). Op 
deze wijze hopen we dat het onderwijs in de 
groepen z’n goede voortgang mag hebben. Ook 
een hartelijk woord van dank aan de beide 
collega’s die bereid zijn om dit werk op te 
pakken, we wensen hen een goede tijd toe in de 
groepen. 
Cliënt Adullam 
Onlangs kwam de vraag van Adullam tot ons of 
we bereid waren om één van hun cliënten een 
dag werk aan te bieden. Hierin hebben wij 
bewilligd en zodoende komt vanaf deze week op 
de dinsdagen G. (Griëtte) van Rees bij ons 
werken, onder begeleiding van juf Aaltje. Ze zal 
met name bij de kleutergroepen helpen met 
allerlei voorkomende werkzaamheden. We 
hopen van harte dat Griëtte een goede tijd mag 
hebben bij ons op school.  
Stagiaire Hoornbeeck 
Vanaf maandag 10 februari komt Anne Myrthe 
Bouwman bij ons stage lopen. Zij volgt op dit 
moment de SAW-opleiding aan het 
Hoornbeeck-college. Haar stage duurt tot en 
met 9 april. We heten haar van harte welkom en 

wensen ook haar een goede en leerzame tijd toe 
op onze school. 

IB 
Leerlingvolgsysteem 
Voor de groepen 3 tot 8 zijn de citotoetsen weer 
afgenomen. Met de paasrapportage wordt u 
geïnformeerd over de gemaakte ontwikkeling. 
Mocht het zo zijn dat er extra hulp gegeven 
wordt, dan wordt u daar al eerder over 
geïnformeerd door de groepsleerkracht. 

Meester De Jong 

Leesfeest 
Dozen vol met boeken komen binnenkort onze 
school weer binnen.  
Want het is weer tijd voor het Leesfeest!  
De kinderen uit de groepen 1, 2, en 3 werken uit 
het prentenboek 'De gulzige geit'. 
In verband met het project zal het leesfeest in 
deze groepen starten na de voorjaarsvakantie. 
In de andere groepen start het leesfeest 
woensdag 5 februari.  
Als alle boeken gelezen zijn zal het spannend 
worden! 
Want welk boek zal gekozen worden tot het 
mooiste boek? 
Binnenkort ontvangt u meer informatie over het 
leesfeest. 

Juf Schoonhoven 

Project 
De school begint al behoorlijk in de projectsfeer 
te komen, omdat er tijdens teken- en 
handvaardigheidslessen al hard gewerkt wordt 
aan het project. Maar vanaf komende 
donderdag werken we een week lang vanaf de 
ochtendpauze aan het project, om zo voor u en 
andere belangstellenden op donderdagavond 13 
februari vanaf 18.30u alles klaar te hebben. Allen 
van harte uitgenodigd om dan het resultaat te 
komen bekijken. De kijkavond duurt tot 21.00u. 
Er wordt in de groepen over de volgende 
onderwerpen gewerkt: 
1. Het restaurant
2a.  Wilde dieren in de kou



2b. Afrika 
3. Insecten
4. Weet wat je eet!
5. Noorwegen
6. 75 jaar bevrijding van Staphorst
7. De Dorpskerk in Staphorst door de

eeuwen heen
8. Station Staphorst

Uurtje voor de klas 
Volgende week en in de week na de 
voorjaarsvakantie zullen zes personen ervaren 
wat het is om een ‘uurtje voor de klas’ te staan. 
We hopen dat de vonk voor het onderwijs mag 
overslaan! 

Een levende kreeft bekijken 

Groep 1 werkt over het restaurant, daarom zijn ze op 
bezoek geweest bij De Groene Lantaarn 

Contactmoment 
Op de uitnodiging voor het contactmoment 
staat per ongeluk de verkeerde dag genoemd 
met de juiste datum. Het had moeten zijn 
dinsdagmiddag 4 februari. Op het 
‘antwoordbriefje’ zult u zien welk moment het 
geworden is! Excuses voor de verwarring! 

Belangrijke data 
30 januari en 4 februari – contactavond kleuters 
4 februari - contactmoment 
6-13 februari – projectweek
7 februari – kleuterrapport mee
13 februari – kijkavond (vanaf 18.30u)
17-21 februari – voorjaarsvakantie
28 februari – luizencontrole
5 maart – inschrijvingsavond (nieuwe) lln.

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


