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De zomervakantie is bijna ten einde 

Graag informeren we u d.m.v. deze 

nieuwsbrief over de start van dit 

schooljaar.  

Overlijden dhr. De Joode 

Vorige week werden we opgeschrikt 

door het bericht dat de vader van 

Samuël (gr. 2) en Immanuël (gr. 7) is 

overleden. De omstandigheden 

waaronder zijn erg aangrijpend. Velen 

van de klasgenoten en de ouders 

hebben afgelopen dinsdag van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om d.m.v. 

codoleance blijk te geven van het 

meeleven met deze kinderen en dit 

gezin. Gisteren heeft de rouwdienst en 

de begrafenis plaatsgevonden. Tijdens 

de rouwdienst sprak ds. Van 

Sligtenhorst over Jozua 5: 12 t/m Jozua 

6: 2. In dit gedeelte staat Jozua met het 

volk Israël voor Jericho. Het lijkt 

onmogelijk om deze stad in te nemen. 

Dan ontmoet Jozua een Man. Hij maakt 

Zich bekend als ‘de Vorst van het heir 

des Heeren’. Hij maakt het onmogelijke 

mogelijk. Als Hij voorop gaat, hoeven 

wij maar te volgen. Van harte wensen 

we dit familie De Joode, maar ook alle 

anderen toe. Bij het geopende graf las 

de dominee Psalm 61. 

Volgende week zullen we in alle klassen 

aandacht besteden aan bovengenoemde 

gebeurtenis.  

We wensen in het bijzonder Samuël, 

Immanuël, hun moeder en zussen, van 

harte Gods troost en nabijheid toe in dit 

verdriet.  

Welkom 

Aan het begin van dit schooljaar 

verwelkomen we meester Den Otter als 

leerkracht van groep 4, juf Bisschop als 

leerkracht van groep 6 en juf Chantal 

als onderwijsassistent. 

Daarnaast zijn er ook verschillende 

nieuwe leerlingen die in groep 1 hopen 

te beginnen.  

We hopen dat de kinderen en de 

collega’s zich snel thuis zullen voelen 

op onze school. 

Start schooljaar 2021 – 2022 

Dit schooljaar starten we als teams van 

de vijf scholen met de Bijbel met een 

studiedag rondom het thema: ‘Bijbelse 

vorming’. Een belangrijk thema, zeker 

ook in de tijd waarin wij leven. Daar ligt 

een belangrijke taak voor u als ouder(s), 

maar ook voor ons als school. We 

hopen hier ook in de scholen een 

praktisch vervolg aan te kunnen geven.  

Deze studiedag is gepland om maandag 

23 augustus. Deze dag hebben alle 

kinderen dus nog vrij, zoals ook eind 

vorig schooljaar al met u 

gecommuniceerd is.  

Op dinsdagmorgen 24 augustus hopen 

we de kinderen weer te verwelkomen 

op school. We kijken er naar uit hen 

weer te mogen ontmoeten en om het 

onderwijs weer voort te zetten. We 

hopen dat ook de kinderen het fijn 

vinden om weer naar school te komen, 

om elkaar te ontmoeten en om het 

schoolwerk weer te gaan doen.  
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Openingsdienst schooljaar 

Op woensdagavond 25 augustus is de 

openingsdienst van dit schooljaar. Deze 

dienst begint om 19.30 uur in de kerk 

van de HHK in Staphorst. Ds. 

Verschuure uit Genemuiden hoopt in 

deze dienst voor te gaan. We vragen u 

om in de kerk de instructies op te 

volgen van die gegeven worden. 

Belangrijk is dat de banken om en om 

gevuld worden. Graag ook zoveel 

mogelijk de kinderen aan de buitenkant 

zetten, zodat er zoveel mogelijk mensen 

een plaats kunnen krijgen in de kerk. 

Daarbij wordt tussen volwassenen 1,5 

meter afstand gehouden. 

Belangstellende zonder kinderen op 

school wordt gevraagd om de dienst 

vanuit huis te volgen.  

We hopen op een goede en gezegende 

dienst waarin we de Heere mogen 

vragen om Zijn onmisbare zegen over 

het werk.  

Maatregelen rondom corona 

Al lange tijd hebben we te maken met 

maatregelen rondom corona. Voor de 

zomervakantie waren er al enkele 

versoepelingen voor het onderwijs die 

we toen niet allemaal doorgevoerd 

hebben, omdat we nog maar enkele 

weken school hadden. We hopen nu na 

de vakantie weer zoveel mogelijk terug 

te gaan naar de situatie zoals deze was 

voor de coronacrisis.  

Daarbij enkele specifieke 

aandachtspunten: 

- De algemene regel m.b.t. afstand (1,5 

meter) blijft van toepassing tussen 

volwassenen, ook binnen school.  

- Bij milde klachten zoals keelpijn of 

niezen mogen kinderen t/m 12 jaar naar 

school. Heeft uw kind koorts, dan mag 

het niet naar school. 

- Kinderen hoeven hun handen bij 

binnenkomst niet meer te ontsmetten. 

De mogelijkheid is er wel voor degene 

die hier gebruik van willen maken.  

- Volwassenen ontsmetten hun handen 

wel bij binnenkomst.  

- De ouders van de kleuters mogen hun 

kind(eren) weer bij de klas brengen. 

Denk hierbij wel aan de 1,5 meter 

maatregel! 

- Kinderen mogen met hun verjaardag 

de klassen weer rond. Handen geven 

doen we nog niet.  

- De hoofdluiscontrole zal weer 

uitgevoerd worden. Maandag 30 

augustus is de eerste keer.  

Op deze manier hopen we, binnen de 

huidige maatregelen, veel dingen 

binnen school weer op te kunnen 

pakken.  

Overblijven 

Zoals ook voor de zomervakantie 

aangegeven, hopen we het overblijven 

weer zo te organiseren zoals we dat in 

het verleden ook gedaan hebben. Dat 

betekent dat de kinderen o.l.v. moeders 

overblijven op school.  

De kinderen verdelen zich over drie 

groepen. Groep 1 en 2, groep 3, 4 en 5 en 

groep 6, 7 en 8. Iedereen die verder dan 

twee kilometer van school woont, mag 

hier gebruik van maken. De kinderen 

die binnen deze afstand wonen, betalen 

voor het overblijven.  

Voor veel kinderen is het fijn om, 
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indien mogelijk, thuis te eten. We 

begrijpen dat dit niet voor iedereen 

mogelijk is, zeker gezien de 

streekfunctie die onze school vervult.  

De overblijfmoeders hebben, via een 

apart bericht, verdere informatie over 

het overblijven.  

De kinderen die in de afgelopen tijd op 

school gegeten hebben in hun eigen 

klas, hebben dit als rustig en positief 

ervaren. We hopen dat ook in de 

komende tijd het overblijven op een 

prettige en rustige manier zal verlopen.  

Verkeersveiligheid rondom school 

Het fietspad langs de Kanlaan is zo 

goed als klaar. Het zal even wennen zijn 

aan de nieuwe situatie. Laten we met 

elkaar zorgen dat het halen en brengen 

van de kinderen ordelijk en veilig zal 

verlopen.  

Hierbij enkele aandachtspunten: 

- De kinderen van groep A1/1 en 1/2 

gaan met de juf naar de straat. Daar 

gaan ze mee met degene die hen op 

komen halen. Fietsers steken daar 

voorzichtig over en maken gebruik van 

het fietspad aan de overkant van de 

weg. Helaas is er in de berm aan de 

overkant niet gestraat om het fietspad 

te bereiken.  

- Alle kinderen van groep 3 t/m 8 

verlaten het plein via het grote hek. 

Daar houden toezicht op een ordelijk 

verloop. Als er toestemming is gegeven 

lopen de kinderen over de stoep naar de 

auto. Kinderen die op de fiets richting 

Schapendijk/Dekkersweg gaan, verlaten 

het plein zoals ze gewend waren. Alle 

andere kinderen steken op de 

aangegeven plaats over o.l.v de klaar-

over.  

- Als u met de auto uw kind(eren) op 

komt halen, wilt u dan zorgen dat eerst 

alle parkeervakken voor school gevuld 

zijn, zodat er zo weinig mogelijk 

kinderen over hoeven te steken? Mocht 

u toch aan de overkant moeten staan, 

wilt u dan extra voorzichtig zijn met het 

openen van de deuren van de auto? Aan 

de ene kan is de straat, aan de andere 

kant het fietspad… 

We hopen dat alle kinderen veilig van 

en naar school mogen komen en dat we 

bewaard blijven voor ongelukken. 

Daarin hebben we ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Helaas is in het 

verleden gebleken dat omwonenden 

regelmatig contact met school op 

moesten nemen i.v.m onvoorzichtig 

gedrag op de fiets. Laten we hierover 

ook in gesprek zijn met onze kinderen. 

Ontvangen van de nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief wordt nu alleen 

digitaal verspreid, omdat de kinderen 

nog niet op school zijn. Normaal wordt 

de nieuwsbrief ook digitaal verspreid, 

maar is het ook mogelijk om hem op 

papier te ontvangen. Op school is al een 

lijstje met gezinnen die dit graag zo 

ontvangen. Mocht u dit ook willen, geef 

dit dan gerust even aan. Dat kan door 

even een berichtje te sturen naar 

directie@drmaartenlutherschool.nl  

Informatieavond 

We zijn gewend om in één van de 

eerste weken van het schooljaar een 

mailto:directie@drmaartenlutherschool.nl
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informatieavond te houden. Zolang wij 

gebonden zijn aan de 1,5 meter 

maatregel, wordt het moeilijk om dit 

vorm te geven. De ouderavond die 

gepland staat voor maandag 6 

september vervalt dan ook. Als deze 

maatregel over enige weken opgeheven 

wordt, hopen we de ouderavond alsnog 

te organiseren. De belangrijkste 

informatie vanuit de groep hoopt u in 

de komende tijd van de 

groepsleerkracht te ontvangen.  

Afsluitend 

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Wat 

de toekomst ons zal brengen is voor ons 

verborgen. Dagelijks is ons leven in 

Gods hand. Het is te hopen en te 

bidden dat we die afhankelijkheid 

dagelijks mogen ervaren, dan zal dat 

ons werk en ons leven tekenen. Solomo 

schrijft in Prediker 3: 14: Ik weet dat al 

wat God doet, dat zal in der eeuwigheid 

zijn; er is niet toe te doen, noch is er af te 

doen; en God doet dat, opdat men vreze 

voor Zijn aangezicht’.  

 

Hartelijke groet ook namens alle 

collega’s, 

L.L. Verweij 

 


