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Geboorten 

In de afgelopen weken zijn 

verschillende gezinnen verblijd met de 

geboorte van een zoon of dochter 

Op 12 september werd bij de familie 

Van Oosten een zoon geboren: Ruben. 

Ruben is het broertje van Lydia, Herwin 

en Nathan (gr. 7) 

Een dag later, op 13 september, werd bij 

de familie Cazant een dochter geboren: 

Eline. Zij is het zusje van Jessica (gr. 5), 

Hannah (gr. 1) en Elsa  

Op 17 september werd bij de familie 

Russcher een dochter geboren. Zij heet 

Naomi en is het zusje van Herbert, 

Annelyn, Laurens, Marleen (gr. 7), Lisa 

(gr. 5), Jens (gr. 3) en Lieke. 

Op 21 september werd de familie 

Bloemhof verblijd met de geboorte van 

Daan. Hij is het broertje van Sarah (gr. 

6), Frank (gr. 5) en Anne (gr. 1) 

We willen al deze gezinnen van harte 

feliciteren. Daarbij Gods onmisbare 

zegen toegewenst in de opvoeding van 

de kinderen die God aan uw zorgen 

toevertrouwde.  

Opening fietspad / fietscontrole / 

snelheidsmeting 

Maandag 27 augustus is het fietspad 

officieel in gebruik genomen. 

Wethouder Mussche en dhr. Alberti 

(NTP) hebben een korte toespraak 

gehouden. Daarna heeft de wethouder, 

samen met 8 leerlingen het fietspad 

officieel geopend d.m.v. het 

doorknippen van een lint. Aansluitend 

heeft groep 8 met de wethouder een 

stuk over het nieuwe fietspad gefietst. 

We hopen dat velen op een veilige 

manier gebruik kunnen maken van dit 

fietspad.  

Daarbij is een goede fiets van groot 

belang. Op maandag 4 oktober hopen 

mensen van VVN Staphorst op school 

te zijn om de fietsen van alle leerlingen 

uit groep 4, 6 en 8 te controleren. Zeker 

nu we de winterperiode in gaan is het 

van groot belang om een goede fiets te 

hebben. Alle leerlingen en ouders van 

deze groepen zijn hierover 

geïnformeerd.  

Tevens geven we aan dat het de 

veiligheid verhoogt om een hesje te 

dragen tijdens het fietsen. Er zijn er veel 

die dit ook doen, zeker bij donker weer. 

Fijn! 

Op vrijdag 15 oktober zullen enkele 

leerlingen van groep 8 meedoen aan de 
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snelheidscontrole in Staphorst. Het 

doel is hierbij dat automobilisten oog 

hebben voor de mede weggebruikers en 

hun snelheid daarop aanpassen.  

Prinsjesdag groep 8 

Vorige week is er in groep 8 aandacht 

besteed aan prinsjesdag. Het was mooi 

om zo ook de traditie rondom de 

klederdracht er in te houden.  

Contactavonden 

Afgelopen maandag en dinsdag zijn de 

eerste contactavonden van dit 

schooljaar geweest. Fijn om weer veel 

ouders te mogen spreken rondom het 

welbevinden en onderwijs van de 

kinderen. We hopen dat dit de 

kinderen ten goede mag komen.  

Ledenvergadering 

Afgelopen dinsdag was de uitgestelde 

ledenvergadering van de 

schoolvereniging. Naast de financiële 

verantwoording hebben er ook 

verkiezingen plaatsgevonden. De 

bestuursleden K. Compagner, W. de 

Haan en H. Mulder zijn allemaal 

herkozen in het schoolbestuur.  

 

 

Bezoek schoolbestuur 

Op dinsdag 5 oktober hoopt een 

vertegenwoordiging van het bestuur op 

onze school te zijn. In elke groep zal er 

een lesbezoek afgelegd worden. Verder 

wordt er met het bestuur 

doorgesproken over de algemene gang 

van zaken, de onderwijskundige zaken 

en de sociale veiligheid rondom de 

leerlingen. We hopen dat dit bezoek de 

band tussen leerlingen, personeel en 

bestuur mag versterken.  

Verwijderen oude speeltoestellen 

In de vorige nieuwsbrief is een oproep 

gedaan om op zaterdagmorgen 16 

oktober te komen helpen bij het 

verwijderen van de speeltoestellen op 

het kleuterplein. In de herfstvakantie 

zullen er nieuwe toestellen geplaatst 

worden. Tot nu toe zijn er nog maar 

weinig aanmeldingen. Fijn dat Kooiker 

ons wil helpen, maarwe kunnen nog wel 

wat hulp gebruiken. Aanmelden kan bij 

meester Verweij  

Luizen 

Eerder deze week hebben we u 

geïnformeerd over het feit dat er bij 

verschillende leerlingen luizen 

geconstateerd zijn. We hebben geen 

verdere meldingen meer ontvangen. 

Hopelijk zijn de luizen weer verdwenen. 

Mocht u ze toch ontdekken bij uw 

kind(eren), wilt u dit dan doorgeven? 
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Dierendag 

Aanstaande maandag is het 4 oktober: 

Dierendag. Verschillende kinderen 

hopen mee te doen aan de 

dierententoonstelling. Dit vindt plaats 

vanaf 14.30 uur op het plein (bij regen 

in de hal). Als ouder bent u van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen.  

Streetwise 

Woensdag 6 oktober hopen we het 

programma te hebben van ANWB 

Streetwise. Dit gebeurt één keer in de 

twee jaar. We hopen op een fijne en 

leerzame dag.  

 

Foto’s op de website 

Regelmatig worden er foto’s op de 

website van onze school geplaatst. Op 

dit moment staan er foto’s van 

Prinsjesdag, opening van het fietspad 

en speeltuinen in groep 4.  

De komende tijd hopen we ook foto’s te 

plaatsen van dierendag en ANWB 

Streetwise.  

Op deze manier kunt u thuis 

meegenieten van al deze activiteiten.  

KST-week: aardig doen 

In de laatste week voor de 

herfstvakantie staat het thema ‘Aardig 

doen’ centraal binnen de klassen. U 

begrijpt dat dit dagelijks gebeurt, maar 

deze week zal er ook in de les aandacht 

aan besteed worden.  

Herfstvakantie 

In de week van maandag 18 oktober is 

het herfstvakantie. Dan zit de eerste 

periode van dit schooljaar er al weer op.  

Fijn om een weekje vrij te hebben en 

tijd te hebben om even afstand te 

nemen van het schoolwerk. 

Afsluitend 

In de afgelopen weken heb ik 

verschillende keren contact gehad met 

ouders die zich zorgen maken over de 

manier van omgang met elkaar. Soms 

had dit betrekking op kinderen, soms 

ook op volwassenen onderling. De kans 

is groot dat u dit ook wel herkent in uw 

eigen omgeving. Als school besteden we 

regelmatig aandacht aan ‘normen en 

waarden’. Hoe ga je op een goede 

manier met elkaar om? Dit gebeurt 

binnen, maar ook buiten de klassen.  

Ons uitgangspunt hierbij is Gods eigen 

Woord. De basishouding is kernachtig 

verwoord in Mattheüs 7: 12: ‘Alle dingen 

dan die gij wilt dat u de mensen zouden 

doen, doet gij hun ook alzo’.  

Laten we vanuit dit grondhouding 

blijvend om onze kinderen heen staan 

en zo ook invulling geven aan het 

motto van onze school: ‘Samen rondom 

ons kind’.  

 

Hartelijke groet ook namens alle 

collega’s, 

L.L. Verweij 
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Een van de ouders maakte per 

helikopter een rondvlucht en 

maakte onderstaande foto’s. 

Bedankt! 


