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___________________________________________________________________________________ 
Geachte ouder(s), 
 
De vorige nieuwsbrief begonnen we met de zin dat 
we de laatste nieuwsbrief van het jaar typten. Wat 
blijkt ook uit zo’n klein zinnetje dat de mens wikt, 
maar God beschikt. Want er volgt alsnog een 
nieuwsbrief in dit jaar vanwege de plotselinge 
veranderingen aan het begin van deze week. Er 
gingen al wat geruchten over een eventuele 
verlenging van de herfstvakantie, maar hier hadden 
we niet op gerekend.  
In allerijl moest afgelopen dinsdag van alles geregeld 
worden, om het thuisonderwijs na de vakantie goed 
vorm te kunnen geven. En zo sjouwden de leerlingen 
afgelopen dinsdag met een tas vol boeken het 
schoolplein af én zijn de laatste huiswerktassen 
vandaag nog bezorgd! Het is in de eerste instantie 
huiswerk voor de twee weken na de vakantie, want 
zoals het er nu naar uitziet mogen we maandag 18 
januari de deuren van de school weer openen. We 
hopen het van harte! 
Via de onderwijzers krijgt u en uw kind(eren) verdere 
informatie en uitleg over het huiswerk. Als u daarover 
vragen hebt, schroomt u niet om contact met hen op 
te nemen. We wijzen u ook op mails van meester 
Scherpenisse over de mogelijkheden van online-
programma’s voor thuis. Als u overige vragen hebt 
over het schoolgebeuren, ook dan moet u niet 
schromen om met juf Schoonhoven of 
ondergetekende contact op te nemen.  
Maar we mogen eerst twee weken vakantie houden. 
We wensen u nogmaals goede en gezegende weken 
toe. We leven in onrustige tijden… Van harte wensen 
we u die rust toe die te vinden is in God, in het Kind 
van Bethlehem, in het vleesgeworden Woord. We 
hebben er afgelopen dinsdagmorgen met elkaar nog 
van gezongen:  
 

Hier ligt ’t verwachte Wonderkind, 
wat reeds voleind was, hier begint, 

Gods woord is waar; ziet, tast en hoort, 
Het vlees voor ons geworden Woord. 

 
Dat schenke God aan u en mij, 

Deez’ Wonderkonings heerschappij, 
In ’s harten krib geopenbaard, 
Gods lof in hemel en op aard! 

(De laatste twee coupletten van Hier schijnt een licht in donk’ren nacht 
van ds. L.G.C. Ledeboer) 

 
 
 
 

Hieronder enkele foto’s van afgelopen 
dinsdagmorgen: 

 
 

 
 

 
 
Via de app gingen er ook beelden rond, dus u zult het 
wellicht op één of andere wijze ook gehoord hebben. 
 
 



Vanuit de directies van de Scholen met de Bijbel nog 
het volgende berichten 

Geachte ouder(s), 

De volgende dingen willen wij u onder de aandacht 
brengen.  

Noodopvang 
Het kabinet vindt het belangrijk dat er 
kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met 
een cruciaal beroep zodat zij kunnen blijven 
werken. Ook vindt het kabinet het van belang dat 
kinderen die vanwege bijzondere problematiek of 
een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hebben 
naar de opvang kunnen blijven gaan.  

Net als tijdens de lockdown dit voorjaar is er 
daarom noodopvang geregeld voor kinderen van 
ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en 
voor kwetsbare kinderen.  
Of u in een cruciaal beroep werkt, kunt u lezen op 
de website van de rijksoverheid. 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corona 
virus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen) 

Let op: de noodopvang is er alleen buiten de 
vakantieweken, tijdens schooluren. Volgens de 
website van de rijksoverheid zal de sluiting in ieder 
geval duren tot en met 15 januari 2021 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corona 
virus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-
speciaal-onderwijs). 

Wilt u er rekening mee houden dat het voor 
kinderen, die in aanmerking komen voor 
noodopvang omdat de ouder(s) in een cruciaal 
beroep werk(t)(en) wellicht net zo gezellig is als ze 
terecht kunnen binnen het sociale netwerk waar ze 
leven (opa, oma, tante)? Op school zitten ze met 
meerdere kinderen in een klaslokaal hun huiswerk 
te maken.  

Daarbij draagt het sluiten van de scholen bij tot het 
beperken van het aantal reisbewegingen van 
volwassen. Hiermee wil men de verspreiding van 
het virus terugdringen. Het uitgangspunt is dat 
iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. 
Dit geldt ook voor leerkrachten.  

Wilt u gebruik maken van de noodopvang, neem 
dan voor 2 januari 2021 contact op met de school 
via directie@pmstaphorst.nl of 
j.schoonhoven@pmstaphorst.nl

Uitzendingen Bijbelverhalen en waargebeurde 
verhalen  
Evenals tijdens de gedeeltelijke lockdown in het 
voorjaar wordt ook in deze periode uitzendingen 
verzorgd van Bijbelverhalen ’s morgens (9.00 uur) 
en waargebeurde verhalen ’s middags (13.15 uur).  
U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende 
link: https://hhkstaphorst.kerkdienstluisteren.nl/ of 
de app Kerkdiensluisteren.  Natuurlijk kan ook de 
kerktelefoon hiervoor worden gebruikt.  

We wensen u allen Gods zegen toe voor de 
komende tijd.  

Met vriendelijke groet, 
De directie 

ROV 
Als laatste wijzen we u nog op een bericht van de 
Reformatorische Oudervereniging, zie bijlage! 

Voor alle genoemde data geldt: D.V. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman
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