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Staphorst, 28-05-2020 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op 11 mei jl. mochten we de kinderen weer ontmoeten in de school. Weliswaar anders dan an-

ders. Ze kwamen even een beetje gespannen het schoolhek binnen, maar gelukkig was die 

spanning er al gauw af. We zijn op een fijne wijze opgestart. Een begin met halve groepen is 

goed geweest. Daardoor is er veel tijd voor alle leerlingen. Wel merken we dat sommige kin-

deren hun vrienden gaan missen. Zo het er nu naar uitziet mogen we op maandag 8 juni weer 

met alle kinderen tegelijk naar school. In de loop van volgende week volgt daarover nog meer 

informatie. Het protocol vanuit de overheid hebben we donderdagavond net ontvangen en zul-

len we voor onze situatie verder uitwerken. We houden u op de hoogte. 

 

Nu eerst nog een aantal andere zaken. 

 

Personeel 

Op 3 mei jl. werd het gezin van onze managementassistente mw. Kisteman-Bisschop verblijd 

met de geboorte van een dochter en zusje, Hilligje Liza. We willen familie Kisteman van harte 

feliciteren en wensen hun Gods zegen bij de opvoeding. 

 

Per mail hebben we u al geïnformeerd, dat juf Boldewijn een operatie heeft ondergaan. Naar 

omstandigheden gaat het goed, maar het herstel zal nog wel enige weken duren. Hierdoor zal 

ze voor de zomervakantie haar werk in haar groep niet of nauwelijks meer op kunnen pakken. 

We wensen haar veel sterkte bij haar herstel. 

 

Op maandag 15 juni hoopt juf de Vries-Steenstra met zwangerschapsverlof te gaan. We wensen 

haar een goede verlofperiode toe en hopen dat we in juli een mooi bericht van geboorte aan u 

door kunnen geven. 

Juf Van Regteren zal juf De Vries vervangen in groep 5a. Fijn dat we dat ook tijdig hebben kun-

nen regelen. 

 



Schoolfotograaf 

In onze agenda staat op vrijdag 12 juni a.s. de schoolfotograaf gepland. We hebben even geaar-

zeld of we dit door moeten laten gaan. Het zou ook wel jammer zijn om van dit schooljaar geen 

klassenfoto’s en afscheidsfoto groep 8 te hebben. Foto Koch heeft het een en ander zo aange-

past dat de fotograaf met inachtneming van alle voorschriften toch een goede foto kan maken.  

Daarom laten we de schoolfotograaf wel komen. Deze keer zal er per kind een portretfoto en 

leunposefoto gemaakt worden. Foto’s van broertjes/zusjes/vrienden en gezinsfoto’s worden 

niet gemaakt. Van de portretfoto zal een groepsfoto worden samengesteld, zodat leerkracht 

en leerlingen toch bij elkaar op één foto komen. We streven er naar om alle leerlingen ’s mor-

gens te fotograferen.  

 

Hoofdluiscontrole 

Hoe het met dit eigenzinnige beestje gaat, weten we eigenlijk niet. Immers de controle na de 

Meivakantie is vervallen en voor de zomervakantie zullen we het ook niet meer gaan doen. En 

of het na de Zomervakantie weer kan starten, is nog maar de vraag. Daarom een dringende 

vraag aan u als ouder/verzorger om zelf met enige regelmaat goed te controleren, zodat de 

hoofdluizen niet helemaal vrij spel hebben. 

 

Cursus typen voor groep 6-7-8 

Vorige week zijn de aanmeldingsformulieren voor komend schooljaar voor de cursus typen, 

verzorgd door Typplus, uitgedeeld in de groepen 6-7-8. Mocht dit formulier niet bij u zijn bin-

nengekomen, maar u wilt uw kind wel laten deelnemen, laat het dan even weten.  

Hebt u het formulier wel ontvangen en uw kind wel ook deelnemen, wilt u zich dan zo spoedig 

mogelijk aanmelden door het briefje naar Typplus te sturen. 

 

Verkeersexamen 

De plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland heeft besloten om dit jaar wel het theore-

tisch verkeersexamen af te nemen, maar het praktisch verkeersexamen te laten vervallen. Op 

dinsdag 16 juni a.s. wordt het examen afgenomen in de groepen 7a en 7b. 

 

MR-verkiezing 

Twee of drie weken geleden hebben we aan u doorgegeven, dat de heren Jansen en Koppel-

man aftredend en herkiesbaar waren in de Medezeggenzeggenschapsraad (MR). Hiervoor heb-

ben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarmee zijn beiden dus automatisch herbenoemd. 

We zijn blij dat daarmee de oudergeleding van de MR zonder vacatures verder kan en vertrou-

wen op een voortgaande goede samenwerking. 

 

Contactavond 

De regel vanuit de overheid dat ouder(s)/verzorger(s) zo min mogelijk binnen de school ko-

men, blijft voorlopig van kracht. Dat heeft ook gevolgen voor onze contactavond. 

Het is onze bedoeling om in de week van 8 juni die ouder(s)/verzorger(s), waarvan we het 

noodzakelijk vinden om persoonlijk te spreken, te bellen voor een afspraak op school op de 

contactavond van maandag 15 juni.  

Het kan ook zijn, dat we wel even iets willen doorgeven, maar een bezoek op school niet nodig 

is, dan zullen we telefonisch of per mail contact opnemen. 



Dus krijgt u vóór donderdag 11 juni geen bericht van ons, dan vinden we het van onze kant niet 

noodzakelijk om contact te hebben over uw kind(eren). 

Vanzelfsprekend kan het ook zo zijn dat u wel graag even contact hebt met de leerkracht. Wilt 

u dan donderdag 11 juni of vrijdag 12 juni een briefje meegeven of een mail sturen met het ver-

zoek om contact? Dan zal de leerkracht contact met u opnemen voor een tien-minuten-gesprek 

op maandag 15 juni of dinsdag 16 juni. 

 

Rapporten 

We hebben besloten om op het 3e rapport alleen de cijfers voor de hoofdvakken te vermelden. 

De andere vakken hebben immers veel minder of geen aandacht gehad in deze 3e periode van 

het schooljaar.  

Bij het 3e rapport zal ook geen overzicht van de LeerlingVolgSysteem-toetsen toegevoegd wor-

den. Deze toetsen worden nu aan het einde van het schooljaar niet afgenomen. Dit zou een 

vertekend beeld geven en bovendien teveel kostbare onderwijstijd kosten. 

 

CJG – Team Samenleving 

Een heel aantal jaren was het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) een begrip in onze gemeente 

en ook in andere gemeenten. Maar tijden veranderen en daarmee soms ook bepaalde begrip-

pen. Door een wijziging in de aanpak van zorg en ondersteuning is de naam CJG gewijzigd in 

Team Samenleving. In de praktijk zal er voor ons als school en u niet veel veranderen. Voor vra-

gen over onderwijs, opvoeding en gezondheid kunt u nog steeds bij ons als school terecht. 

Over onderwijs kunnen wij uw vragen beantwoorden. Over opvoeding en gezondheid kunnen 

we u in contact brengen met Team Samenleving (voorheen CJG).  

Ook het zorgteam blijft bij ons op school ongewijzigd voortbestaan. 

 

Schoonmaakavond 

In verband met de maatregelen rond de corona-crisis komt de schoonmaakavond te vervallen. 

 

Voorbereidingen nieuwe schooljaar 

Door de corona-sluiting van de scholen zijn een aantal zaken doorgeschoven naar een later mo-

ment. De voorbereiding op het nieuwe schooljaar zijn in volle gang, maar zijn wel iets ver-

traagd. Mededelingen over groepsindelingen en dergelijke laten dus nog even op zich wach-

ten, maar hopen u toch tijdig voor de zomervakantie van de nodige informatie te voorzien. 

 
Alle genoemde data in de toekomst: Deo Volente! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het personeel, 
 
J. Kuijers 
 

 

MAANDOVERZICHT D.V. 

  

vrijdag 12 juni schoolfotograaf 

 


