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Hervormingsdag

Verlof juf Visscher

Op dinsdag 31 oktober waren we met
alle kinderen van de vijf scholen met de
Bijbel in de HHK te Staphorst om met
elkaar stil te staan bij de Reformatie.
Wat was het een indrukwekkend
gezicht om al die kinderen daar te zien
en te horen zingen.

Op de vrijdag voor de herfstvakantie is
juf Visscher met zwangerschapsverlof
gegaan. We wensen haar al het nodige
toe voor de komende tijd en hopen dat
ze als gezin opnieuw verblijd mogen
worden met de geboorte van een zoon
of dochter.

Beste jongens en meisjes… heb je nog
wel eens gedacht aan de sleutelbos. Je
kunt het huis alleen maar inkomen met
de goede sleutel. Zo kunnen we alleen
maar in het Vaderhuis komen door de
Heere Jezus!

Op woensdag is juf Veijer nu in de klas.
Op donderdag en vrijdag juf Van der
Wart. Over enkele weken hoopt juf Van
Leusen ook met verlof te gaan. Juf
Veijer zal er dan op maandag, dinsdag
en woensdag zijn.

We hopen, mede door de boekjes die de
kinderen hebben gekregen, dat de
herdenking van 500 jaar Reformatie
onvergetelijk zal zijn.

We willen juf Veijer en juf Van der
Wart (opnieuw) van harte welkom
heten op de Dr. Maarten Lutherschool.

Nationaal Schoolontbijt
Vandaag, vrijdag 10 november, hebben
we met elkaar genoten van een heerlijk
ontbijt. Deze week hebben heel veel
kinderen in Nederland een gezond
ontbijt gekregen op school. Om goed te
kunnen leren is het belangrijk dat je ’s
morgens ook goed ontbijt! Dit ontbijt
was daar een voorbeeld van. Naast het
belang van een goed ontbijt was het ook
erg gezellig om met elkaar op school te
eten.
Moedermorgens groep 1 en 2
In de week van maandag 20 november
zijn de moedermorgens in de groepen 1
en 2. Verder informatie hebt u gekregen
via de groepsleerkrachten.

Ouderavond donderdag 23
november
Op donderdag 23 november hopen we
een ouderavond te beleggen. U bent bij
deze van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn! We beginnen om 19.45
uur en hopen uiterlijk 22.00 af te
sluiten.
In de afgelopen maanden heeft Dhr. S.
(Steven) Middelkoop, in opdracht van
het schoolbestuur, gesprekken gevoerd
met diverse geledingen uit de
Staphorster gemeenschap. U kunt
hierbij denken aan de scholen, kerken,
(G)MR en gemeente. Deze gesprekken
vonden plaats rondom het thema
‘normen en waarden’. Vanuit dit
onderzoek zijn er verschillende
aanbevelingen gedaan.
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Graag willen we deze ouderavond met u
nadenken over de rol van ouders /
leerkrachten in het overbrengen van
normen en waarden. Een belangrijk
onderwerp, zeker ook met het oog op
de toekomst in de huidige
maatschappij.
We hopen dat u deze avond aanwezig
kunt zijn. I.v.m. de catering is het fijn
om te weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. Wilt u dit aangeven
op het antwoordstrookje onderaan deze
nieuwsbrief?
Schoolvereniging
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
informatie over onze schoolvereniging.
We willen u van harte oproepen om lid
van de schoolvereniging te worden als u
dit nog niet bent.

‘kleine’ actie aan koppelen. De kinderen
krijgen die dinsdag Wilhelminapepermunt mee naar huis om te
verkopen. Eén pakje kost € 1,50, drie
pakjes voor € 4,00. We willen elke
leerling 12 pakjes meegeven. Het is fijn
als het ze lukt om dit in de daarop
volgende weken te verkopen. Mochten
ze meer willen verkopen dan kan dat
altijd, op school zal extra voorraad
staan. We willen de actie twee weken
laten duren en afronden op dinsdag 28
november.
We hopen op deze manier, ook met de
andere scholen, een mooie bijdrage te
kunnen leveren aan het goede werk wat
de Bond tegen het vloeken mag doen in
ons land.
Agenda

Bond tegen het vloeken
Op dinsdag 14 november hoopt dhr.
Hazeleger van de Bond tegen het
vloeken bij ons op school een
presentatie te geven in de groepen 5
t/m 8. Dit wordt één keer in de vier jaar
gedaan. Omdat de Bond tegen het
vloeken dit jaar hun 100-jarig bestaan
viert wilden we als scholen er ook een

-

20 - 24 november:
Moedermorgens groep 1 en 2
23 november: Ontwikkelingsmap
mee naar huis
23 november: Ouderavond met
Dhr. S. Middelkoop



Ouderavond rondom ‘normen en waarden’ door Dhr. S. Middelkoop op de
Dr. Maarten Lutherschool in Punthorst.
De ouders van …………………………………………………….. (naam oudste kind) geven zich
op om op dinsdagavond 23 november aanwezig te zijn op de ouderavond.
We hopen met ……….. personen aanwezig te zijn.
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