Nieuwsbrief

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente

Aanmelding nieuwe leerlingen
Op donderdag 15 maart jl. hebben we
onze aanmeldingsavond gehad. Deze
avond is er vanuit psalm 78 stilgestaan
bij het belang van ons (Bijbels)
onderwijs in het gezin, de kerk en
school. Daarnaast is er inhoudelijke
informatie gegeven over de Dr. Maarten
Lutherschool. We hopen dat we
voldoende aanmeldingen krijgen om
t.z.t. weer een nieuwe groep te kunnen
starten. De aanmelding betreft
kinderen die tussen 1 oktober 2018 en 30
september 2019 4 jaar hopen te worden.
Mocht u niet geweest zijn en wilt u uw
kind aanmelden dan zijn er op school
aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.
We zouden het fijn vinden om
donderdag 29 maart zoveel mogelijk
aanmeldingen binnen te hebben. Als u
mensen kent in uw omgeving die voor
het eerst hun kind willen
aanmeldingen, wilt u ze hier dan op
wijzen?
Pannenkoekendag
Afgelopen vrijdag hadden we met de
opa’s en oma’s van onze groep 8
leerlingen de jaarlijkse
pannenkoekendag. Het was erg gezellig
om zo met elkaar te eten. Jongens en
meisjes van groep 8: Hartelijk dank
voor jullie inzet!
Foto’s van de pannenkoekenmaaltijd
zijn op de site geplaatst.
Prentenboekenpodium
De bibliotheek van Staphorst hoopt in
de komende tijd intern wat wijzigingen
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aan te brengen. Het huidige
prentenboekenpodium zal daarin geen
plaats meer krijgen. In overleg met de
bibliotheek zal het
prentenboekenpodium naar onze
school komen.
Is er één van de ouders die ons daarbij
wil helpen? De afmetingen zijn: 3, 40 –
1,30 – 0.80 meter (L-B-H). Het zou fijn
zijn als dit podium voor de paasdagen
naar onze school vervoerd zou kunnen
worden. U kunt hierover contact
opnemen met meester Verweij
(directie@drmaartenlutherschool.nl)
Werkmorgen 7 april
Op zaterdagmorgen 7 april willen we
graag met enkele ouders wat
werkzaamheden uitvoeren op het
schoolplein. We krijgen hierbij hulp van
Mulder en Kooiker. Het betreft de
volgende werkzaamheden:
- Zand verwijderen (zandbak bij groep 3
en 4).
- Nieuw zand aanbrengen.
- Rondom de school bladblazen.
- Schoonmaakwerkzaamheden met
hoge drukspuit.
Het is fijn als wat bladblazers en één of
twee hogedrukspuiten van thuis
meegenomen kunnen worden.
Ook zou het fijn zijn als al het blad ook
afgevoerd kan worden.
In totaal zijn we op zoek naar zo’n 8
personen die ons zouden willen helpen.
U kunt zich opgeven bij meester
Verweij. Daarbij graag aangeven of u
eventuele materialen mee kunt nemen.
(directie@drmaartenlutherschool.nl)
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Typen
In de afgelopen maanden waren er heel
wat kinderen die op donderdagmiddag
lang op school waren i.v.m. hun typeles.
Op donderdag 22 maart is het examen.
Allemaal heel veel succes! We hopen
dat jullie op 10 april je typediploma
kunnen ontvangen.
Schoolreis
In de schoolgids staat voor het
schoolreisje van dit jaar de datum van
vrijdag 8 juni genoemd. Daarin is echter
gewijzigd. We hopen nu met elkaar op
woensdag 20 juni met de groepen 6, 7
en 8 op schoolreis te gaan. De andere
groepen hebben dan vrij. Wilt u het
wijzigen in uw agenda?
Boomfeestdag
Op woensdag 28 maart is er in de
gemeente Staphorst de jaarlijkse
boomfeestdag. Onze groep 8 hoopt
hieraan deel te nemen. Op dit moment
is de precieze invulling nog niet
bekend.
Schoolspot
Mogelijk hebt u nog nooit gehoord van
Schoolspot. Schoolspot is een
organisatie die allerlei ICT-producten
aanbiedt; hardware en software. Deze
zijn speciaal bedoeld voor mensen die
een link hebben met het speciaal- en
basisonderwijs. U als ouder hebt dat.
Daarom mag u ook producten via
Schoolspot aanschaffen. De korting is
aanzienlijk!
Hiervoor kunt u naar
www.schoolspot.nl gaan. Als u hier een

account aanmaakt kunt u producten
aanschaffen. U moet aangeven met
welke onderwijsinstelling u een relatie
hebt. Wij ontvangen vervolgens een
mail om dat te bevestigen, u ontvangt
het door u aangeschafte product.
Landelijke schoonmaakdag
Op zaterdag 24 maart is de landelijke
schoonmaakdag. We brengen deze
graag onder uw aandacht. Zie verdere
informatie de bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Nieuwsbrief digitaal
In de vorige nieuwsbrief is gevraagd of
u de nieuwsbrief in het vervolg alleen
digitaal of ook op papier wilt
ontvangen. De reacties waren als volgt:
- Digitaal en op papier: 31
- Digitaal: 33
- Geen reactie: 24
Deze huidige nieuwsbrief is digitaal
onder alle gezinnen verspreid. De
gezinnen die hebben aangegeven hem
graag ook op papier te ontvangen
hebben deze ook meegekregen. De
gezinnen die niet gereageerd hebben,
hebben de nieuwsbrief nu alleen
digitaal ontvangen. Mocht u de
nieuwsbrief alsnog op papier willen
ontvangen, dan kunt u dat op school
aangeven.
Kangoeroewedstrijd
Vorige week donderdag hebben
verschillende kinderen meegedaan aan
de kangoeroewedstrijd. De uitslag en de
prijzen ontvangen we rond de
meivakantie. Nog even geduld dus!
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Goede vrijdag en Pasen
Op vrijdag 30 maart staan we op Goede
Vrijdag stil bij het sterven van de Heere
Jezus. Op zondag 1 en maandag 2 april

mogen we stilstaan bij Zijn opstanding.
We wensen u alvast gezegende dagen
toe! Deze dagen zijn de kinderen vrij.
We verwachten ze op dinsdag 3 april
weer op school.

Met de opa’s en oma’s genieten van een
heerlijke pannenkoekenmaaltijd!
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Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
organiseert, samen met Staatsbosbeheer en de gemeente
Staphorst

De Schoonmaakdag
op zaterdag 24 maart a.s. van 9.00 tot ± 12.30 uur

Kom naar de inforuimte van Staatsbosbeheer aan de
Vijverweg 5 te Punthorst:

Dhr. T.C. Segers, Burgemeester van Staphorst komt ook.

Voor broodjes en drinken wordt gezorgd.

Ook alle ouders of andere volwassenen worden
uitgenodigd om te helpen bij het begeleiden van de jeugd.
Alle hulp is zeer welkom.
Informatie verkrijgbaar bij: Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”,
Mirjam Fagel, Telefoon: 06-29139458, E-mail: lid4@NBVIJS.nl
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