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Aan de ouder(s) / verzorger(s) 
 

 

INFORMATIE december 2019 
 

 

Staphorst, 3 december 2019 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Inmiddels is de laatste maand van 2019 aangebroken. Nog maar enkele weken en we staan 

voor de Kerstvakantie. In de komende weken staan nog verschillende dingen gepland. In deze 

informatiebrief informeren we u hierover. 

 

Medeleven 

Vorige week heeft Emma de Weerd uit groep 3b een hartoperatie ondergaan. De operatie is ge-

slaagd. Wel zal ze nog enkele dagen in het ziekenhuis in Groningen moeten blijven. Hopelijk 

mag ze aan het eind van de week naar huis. We wensen haar van harte beterschap en hopen 

dat ze over niet al te lange tijd weer op school kan komen. Een blijk van medeleven in de vorm 

van een kaartje of iets dergelijks zal ze vast waarderen. 

Haar adres is: Emma de Weerd, Ebbinge Wubbenlaan 23, 7951 AA Staphorst. 

 

Streetwise 

Eén keer in de twee jaar geeft de Gemeente Staphorst de mogelijkheid om Streetwise te orga-

niseren in samenwerking met de ANWB. Dinsdag 10 december is onze school aan de beurt. Alle 

groepen krijgen dan uitleg over het veilig bezig zijn in het verkeer. Elke groep krijgt een thema 

dat het beste past bij hun leeftijd. 

Groep 5 en 6 laten ze ervaren hoelang de remweg van een auto is. Hiervoor hebben ze een ge-

deelte van de weg nodig. Om deze reden is de Adm. W.G. van Nesstraat op deze dag van 08.45 

tot 15.00 uur afgesloten. De kleuters kunnen wel op de normale wijze gehaald en gebracht wor-

den. We zorgen dat er dan even geen activiteiten ondernomen worden. 

 

Kerstbijeenkomst 

Op vrijdag 20 december hopen we  met de leerlingen van groep 3 tot en met 8 de Kerstbijeen-

komst te houden in de gemeenschapsruimte. De ouders van leerjaar 5 (groep 5a en 5b)  zijn 



hierbij van harte welkom. De ouders worden om 09.00 uur op school verwacht. Na afloop om 

ca. 10.45 uur staat de koffie/thee klaar om nog even wat na te praten. 

De leerlingen van groep 1 en 2 houden de Kerstbijeenkomst in de speelzaal. 

 

Wie heeft belangstelling? 

In de speelzaal van de kleuters staan een zestal gymbanken en twee springkasten die volgens 

de officiële regels voor gymonderwijs zijn afgekeurd. Voor particulier gebruik zijn ze nog in 

goede staat. Wie van u heeft belangstelling voor één of meerdere banken en één of beide 

springkasten? Gratis af te halen. Stuur even een mailtje.  Wie het eerst per mail reageert, komt 

het eerst aan de  beurt.  

 
Gevonden voorwerpen 
Is uw kind iets kwijt geraakt? Als het op school gevonden is, dan staat het op de website van de 
school bij de gevonden voorwerpen. https://www.kwastaphorst.nl/gevonden-voorwerpen/ 
 
Veiligheidshesjes 
Het is fijn om te zien, dat alle leerlingen een veiligheidshesje dragen. Belangrijk voor hun eigen veiligheid. 
Een enkele keer moeten we er een leerling op aanspreken, omdat hij of zij het vergeten is. Gelukkig zijn dat 
de uitzonderingen. Regelmatig krijgen we een positieve reactie van weggebruikers over het dragen van de 
veiligheidshesjes. Complimenten aan de kinderen en hun ouders. 
 
Kerstvakantie 
Bij de inleiding van deze informatiebrief hebben we al genoemd dat de Kerstvakantie snel na-
dert. Het jaar 2019 is ook snel voorbij gegaan. We kunnen terugzien op mooie gebeurtenissen, 
maar ook zijn er zorgen en verdriet geweest. We willen iedereen gezegende Kerstdagen en een 
goed 2020 toewensen. In het bijzonder degenen die met zorgen of verdriet te maken hebben 
(gehad).  Alvast een goede Kerstvakantie gewenst! 
 
 
Alle genoemde data in de toekomst: Deo Volente! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het personeel, 
 
J. Kuijers 

 

MAANDOVERZICHT D.V. 

dinsdag 3 december 2019 
ouderavond  

 inloop: 19.30 uur / aanvang 19.45 uur 

week van 2 december 2019 Wonderlijk gemaakt-2 - groep 7-8 

woensdag 4 december 2019 uiterlijke aanmelddatum contactavond-2 

maandag 9 december 2019 contactavond-2 

dinsdag 10 december 2019 Streetwise – groep 1-8 

vrijdag 20 december 2019 
Kerstbijeenkomst - 09.00 uur - ouders van 

leerjaar 5 van harte welkom 

maandag 23 december 2019  
t/m vrijdag 3 januari 2020 

Kerstvakantie 

 

https://www.kwastaphorst.nl/gevonden-voorwerpen/

