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INFORMATIE februari 2020 
 

Staphorst, 5 februari 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De eerste maand van 2020 ligt al weer achter ons. De januari-maand is voor de kinderen altijd 
een drukke maand. In deze maand worden veel toetsen afgenomen om de schoolvorderingen 
te meten. Ondertussen staan de leerlingen nu te popelen om te starten met de projectweek. 
Onder andere daarover meer in deze informatiebrief van februari. 
 
Projectweek en projectavond 
Van donderdag 6 februari tot en met donderdag 13 februari zijn we druk bezig met onze project-
week. Ongeveer de hele school verandert in een complete werkplaats. Zagen, plakken, schil-
deren, tekenen en wat al niet meer om een mooi tafereel klaar te maken voor de projectavond. 
We vinden het fijn als de kinderen deze dagen niet met de beste kleren naar school komen. Ze 
zijn elke dag druk in de weer met lijm, verf, schaar, enzovoort. Dus het dragen van ‘werkkleding’ 
is zeker aan te raden. 
Op donderdagavond 13 februari tussen 18.30 en 20.30 uur willen we het resultaat van de project-
week graag aan ouders, leerlingen, oud-leerlingen, familie en bekenden laten zien. 
Daarom iedereen van harte welkom op deze kijkavond. 
 
Leerlingen 
In de schoolkrant van december en juni/juli vermelden we altijd de leerlingen die in de komende 
maanden op school verwacht worden en heten ze van harte welkom. Nu ook een hartelijk wel-
kom aan een viertal nieuwe leerlingen die tussentijds instromen op onze school. Rowan de Boer 
uit Rouveen is vorige week maandag bij ons in groep 8a begonnen. Haar twee zusjes en broertje 
hopen na de voorjaarsvakantie ook bij ons te komen. Nore komt in groep 4, Veerle in groep 2a 
en Kasper in groep 1a. We hopen dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in hun nieuwe groep en 
wensen hun een fijne tijd bij ons op school. 
 
Personeel 
Vanuit de pers kunnen we bijna dagelijks vernemen dat er landelijk een flink personeelstekort is 
in het onderwijs. Tot nu toe lukt het gelukkig bij ons nog steeds om de lessen op een goede wijze 
door te laten gaan. We mogen daarvoor zeker dankbaar zijn en we hopen dat dit zo mag blijven. 
 
Zoals bekend zijn meester Van Hinsberg en juf Margriet al langere tijd door ziekte uit het dage-
lijkse werk. Beiden zijn wel weer met regelmaat op school om het werk stap voor stap weer op 



te pakken. Beiden willen graag in een sneller tempo aan het werk, maar een voorzichtige op-
bouw is wel gewenst. We wensen hun daarbij veel sterkte! 
 
Juf De Vries-Steenstra kwam met de blijde mededeling, dat zij en haar man in juli een baby ver-
wachten. We hopen dat de zwangerschap goed mag verlopen. Binnenkort zullen we een goede 
vervangende leerkracht voor groep 5a zoeken voor de laatste paar weken van dit schooljaar. 
 
VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) 
Een flinke trekker met een grote kiepwagen. Jong en oud komen deze grote landbouwvoertui-
gen regelmatig tegen. Voor jonge kinderen is dat niet eenvoudig hoe daarmee om te gaan. In 
Staphorst volgen de basisschoolleerlingen van groep 7 en/of 8 daarom een wel heel speciale vei-
ligheidsles. Tijdens de veiligheidsles wordt de basisschoolleerlingen inzicht gegeven in de geva-
ren door op en rond de landbouwvoertuigen verschillende opdrachten uit te voeren. Een loon-
bedrijf uit de buurt draagt bij door een trekker met een hakselaar, een ploeg, een schudder en 
een trekker met dumper ter beschikking te stellen. Er wordt aandacht besteed aan de dode hoek, 
hoe groot is de uitzwaai van een ploeg, hoeveel geluid maakt een hakselaar en wat zijn de risico’s 
in relatie met fietsgedrag. Ten slotte volgt een uitgebreide evaluatie, waarin besproken wordt 
wat de kinderen geleerd hebben. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en foto’s wordt er ge-
wezen op gevaarlijke situaties en het moet er toe leiden dat ieder kind bewust is van de gevaren 
en dat ze zich veilig bewegen in het verkeer. 
 
Info-/aanmeldingsavond nieuwe leerlingen 
In maart wordt steeds de informatie- en aanmeldingsavond voor nieuwe leerlingen gehouden. 
Ouders worden dan geïnformeerd over de aanmelding van hun kind. De school weet dan tijdig 
welk aantal leerlingen er verwacht wordt voor het nieuwe schooljaar.  
Op donderdagavond 5 maart 2020 van 19.30-20.30 uur staat deze avond gepland. Wilt u deze 
datum ook doorgeven aan gezinnen in uw omgeving, die hun eerste kind willen aanmelden? Het 
gaat om nieuwe leerlingen die in de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 4 jaar 
hopen te worden of als nieuwe leerling in een hogere groep hopen te komen op onze school. 
 
Datum schoolreis 
In onze jaarkalender stond de datum van de schoolreis voor groep 6 t/m 8 nog niet vermeld. 
Deze staat nu gepland op dinsdag 19 mei 2020. Het lijkt ons goed om dit nu alvast te melden. Op 
deze dag zijn de groepen 1 t/m 5 namelijk vrij. Op de website is deze datum toegevoegd. 
 
Een aantal zaken hebben we weer met deze informatiebrief aan u doorgegeven. Mochten er 
vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen we dat graag. 
 
Alle genoemde data in de toekomst: Deo Volente! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het personeel, 
J. Kuijers 
 

MAANDOVERZICHT D.V. 

vrijdag 7 februari VOMOL – groep 7a en 7b – De Tippe 

donderdag 13 februari 18.30-20.30 uur – projectavond / kijkavond 

maandag 17 februari 
t/m vrijdag 21 februari 

Voorjaarsvakantie 

week van 24 februari 
Wonderlijk gemaakt-2 – groep 1 t/m 6 

Wonderlijk gemaakt-3 – groep 7+8 

woensdag 26 februari uiterlijke aanmelddatum contactavond-3 

maandag 2 maart contactavond-3 



 


