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Staphorst, 9 januari 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Om te beginnen willen we iedereen het beste wensen voor het jaar 2020. We hopen met elkaar 
op een voortgaande goede samenwerking. Aan het begin van dit nieuwe jaar en deze nieuwe 
maand willen we een aantal zaken aan u doorgeven. 
 
Personeel 
Deze week is juf Kuijt-Koetsier weer met veel enthousiasme begonnen na haar verlof. Ze geeft 
op de maandag les in groep 8a, zodat meester Van Arnhem op deze dag ouderschapsverlof op 
kan nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ze op de maandag in groep 4 les zou geven. 
We proberen echter steeds zo weinig mogelijk wisselingen te hebben in een groep. Daarom 
hebben we in goed onderling overleg besloten, dat meester Hofman op de maandag in groep 4 
blijft. Dat was in de afgelopen maanden al zo en dat veranderen we dus niet. 
 
Hoofdluiscontrole 
Het is inmiddels ruimschoots bekend, dat er op de eerste dinsdag na een vakantie hoofdluis-
controle gedaan wordt. Deze week viel het de moeders van de luizencontrole op, dat er veel 
kinderen waren waar het haar mooi in model gebracht was met vlechten, gel en dergelijke. 
Normaal gesproken is dat mooi en goed om te zien hoe verzorgd de kinderen eruit zien. Voor 
de controle op hoofdluis is dit echter wat lastig. Wilt u er als ouders en jullie als leerlingen er op 
de dag van de luizencontrole rekening mee houden, dat de moeders gemakkelijk de controle 
kunnen uitvoeren? 
 
Voordelig softwarepakket 
In bijna ieder gezin wordt gebruikt gemaakt van een computer. Het softwarepakket van Office 
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Acces, Publisher, Skype) wordt veel gebruikt. De school 
heeft een licentie voor eigen gebruik afgesloten voor dit pakket. Van deze overeenkomst kunnen 
onze gezinnen ook gebruik maken. Tegen een zeer voordelig tarief van enkele tientjes kan het 
complete pakket gekocht worden in plaats van een paar honderd euro. 



Om er gebruik van te maken, kunt u zich aanmelden bij www.schoolspot.nl Daarna kan het pak-
ket gekocht worden. De meeste computerleveranciers weten hier wel van en kunnen u daarbij 
helpen. 
 
Mediavond groep 7a en 7b 
Jaarlijks wordt er voor de ouders en leerlingen van groep 7 een sociale/digitale media-avond ge-
organiseerd. Onder leiding van een deskundige wordt er dan samen gesproken over (on)verant-
woord media- en gamegebruik. Op dinsdag 21 januari a.s. wordt deze avond georganiseerd. De 
ouders en leerlingen van leerjaar 7 ontvangen hiervoor een uitnodiging. We hopen op een leer-
zame avond. 
 
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. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het personeel, 
 
J. Kuijers 
 
 
 

 
MAANDOVERZICHT D.V. 

  

week van 13 januari Groep 7 en 8: Wonderlijk gemaakt-3 

dinsdag 21 januari media-avond groep 7a en 7b 

  

donderdag 13 februari 18.30-20.30 uur - projectavond  

donderdag 5 maart 
19.30-20.30 uur – aanmeldingsavond nieuwe 

leerlingen 

 

 

 

 

http://www.schoolspot.nl/

