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Na de vakantie… 

We hebben een week van vakantie 

achter ons. We hopen dat iedereen de 

nodige rust heeft ontvangen en dat we 

met vernieuwde krachten in de 

komende tijd ons werk mogen doen in 

afhankelijkheid van de Heere.  

Sommigen hebben in deze vakantie aan 

het graf van geliefden gestaan. Sterkte 

in het verdriet! 

Terugblik project 

Op donderdagavond voor de 

voorjaarsvakantie mochten we velen 

van u op school ontmoeten. We kijken 

met elkaar terug op een fijne en 

gezellige avond waarin u hebt kunnen 

zien wat de kinderen in de voorbije 

weken gemaakt hebben. Dank voor uw 

betrokkenheid! 

Geboorte bij juf Henrieke Veldman 

Op woensdag 28 februari is er bij juf 

Henrieke en haar man een zoon 

geboren: Mart. We willen de juf, haar 

man en Anna en Ruben van harte 

feliciteren met de geboorte van hun 

zoon en 

broertje.  

Gods zegen 

toegewenst 

in de 

opvoeding! 

Het adres is: 

Jan Kreeftweg 4 

7913 VW Hollandscheveld 

 

Groep 4 

Aan het einde van deze week hoopt juf 

Van der Wart voor het laatst in groep 4 

te zijn. Ze heeft in de afgelopen 

maanden een deel van de vervanging 

van juf Visscher op zich genomen. We 

willen juf Van der Wart heel hartelijk 

bedanken voor de manier waarop ze in 

de afgelopen tijd het werk in groep 4 

gedaan heeft! 

Vanaf maandag 12 maart zal juf Veijer 

de maandag, dinsdag en woensdag les 

blijven geven in groep 4. Juf Visscher 

zal er de donderdag en de vrijdag zijn. 

We heten juf Visscher weer van harte 

welkom. Succes weer met het oppakken 

van het werk, juf! 

Studiedag 

Zoals eerder al gemeld hebben we a.s. 

woensdag (7 maart) onze laatste 

studiedag rondom rekenen. Alle 

leerlingen zijn ook deze woensdag vrij.  

Sommige kinderen vroegen al of ze 

altijd op woensdag vrij zijn. Dat is zeker 

niet het geval. In de planning van 

volgend jaar willen we kritisch kijken 

naar het aantal extra vrije momenten. 

Dit jaar betrof dat veel woensdagen en 

ook nog eens in een korte periode… 

Biddag 

Op woensdag 14 maart is het de 

jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. 

De school is die dag dicht, zodat 

iedereen in de gelegenheid is om de 

kerkdiensten te bezoeken. Een 

gezegende dag gewenst! 
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Contactavonden 

Volgende week maandag- en 

dinsdagavond zijn de derde 

contactavonden van dit jaar. Deze week 

wordt het rooster gemaakt, zodra dit 

rooster er is ontvangt u de tijden 

wanneer we u op school verwachten.  

Ons schoolplan heeft als titel: ‘Samen 

rondom ons kind!’ We hopen dat dit 

ook tijdens deze gesprekken gemerkt 

mag worden.  

Kennismakingsavond 

Volgende week donderdagavond (15 

maart) is er van 19.30 – 20.30 uur een 

kennismakingsavond. Verdere info 

vindt u in de advertentie, zoals deze 

ook is afgebeeld in deze nieuwsbrief. 

Pannenkoekendag 

Zoals gebruikelijk hopen we ook dit jaar 

weer mee te doen aan de jaarlijkse 

pannenkoekendag. Groep 8 heeft een 

uitnodiging meegekregen voor hun 

opa’s en oma’s. Ze zijn uitgenodigd om 

op vrijdag 16 maart bij ons op school te 

komen eten. We kijken met elkaar uit 

naar dit gezellige samenzijn.  

Via de kinderen zullen er ook enkele 

moeders gevraagd worden om te helpen 

bakken.  

Afwezigheid 

Ondergetekende is deze week op 

donderdag en vrijdag afwezig i.v.m. een 

directeuren tweedaagse. Deze dagen 

worden georganiseerd door Driestar 

Educatief en de VGS. Het thema van 

deze dagen is: ‘Koersen op de 

toekomst’. Doelstellingen bij deze 

dagen zijn: bezinning, informatief, 

samenbindend en het versterken van de 

positie van het reformatorisch 

onderwijs.  

Nieuwsbrief digitaal  

In het vervolg zal de nieuwsbrief steeds 

digitaal verspreid worden, zodat we 

zeker weten dat alle informatie ook bij 

alle ouders terecht komt. Mogelijk dat 

er gezinnen zijn die de nieuwsbrief dan 

liever niet meer op papier ontvangen. U 

kunt dit aangeven in onderstaand 

antwoordstrookje.  

KIES programma 

Op school hebben we op dit moment 

niet te maken met kinderen van 

gescheiden ouders. Dat is iets om 

dankbaar voor te zijn.  

Het betekent echter niet dat er rondom 

deze problematiek geen vragen kunnen 

zijn bij ouders.  

Juist kinderen zijn vaak slachtoffer in 

dergelijke situaties. Ons is gevraagd om 

bijgaande brief te delen met u als 

ouders. Dit willen we doen. Mocht het 

nodig zijn dan is het voor de kinderen 

heel goed om dit programma te volgen. 

We hopen echter dat de situatie zoals 

deze nu is op onze school mag blijven! 

Mocht u meer informatie willen 

ontvangen dan kunt u contact opnemen 

met juf Elizabeth. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuwsbrief 

Wilt u aangeven wat voor u van toepassing is m.b.t. het ontvangen van de nieuwsbrief? 

Naam oudste schoolgaande kind: ………………………………………………………… Groep: ………… 

O Wij ontvangen de nieuwsbrief graag uitsluitend digitaal. 

O Wij ontvangen de nieuwsbrief graag digitaal en op papier.  

PS.: Graag inleveren bij de groepsleerkracht. 
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KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een 

echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt of gaan mee maken. 

Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het dit voorjaar mogelijk uw 

kind mee te laten doen aan KIES. 

KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met anderen kinderen te 

onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even 

geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.  

Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben 

het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt.  

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals: 

- Moet ik verhuizen? 
- Zie ik papa of mama dan nog wel? 
- Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken? 
- Wanneer zie ik papa of mama weer? 
- Moeten de hond ook weg?      
- Wie helpt mij? 

 

KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier 

te vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het 

verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbetert.  

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand met 

een informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de ouders. 

Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, 

de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een 

lotgenotengroep. Bij Kies wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen. 

De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op een school in Staphorst. 

Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie terecht bij de Intern Begeleider 

van uw school en het is ook mogelijk om contact op te nemen met een van ons. Wanneer wij 

iets voor u en uw kind kunnen betekenen horen we dat graag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Esther Flipsen  Maatschappelijk Werkster en KIES-Coach 06-610042149 

Joke Wassenaar  Beeldend Therapeut en KIES-coach  06-22030911 

Cathy Terlouw Tekentherapeut en KIES-coach  06-21210800 


