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Aan de ouder(s) / verzorger(s)  
 

INFORMATIE NOVEMBER 2019 
 

Staphorst, 30 oktober 2019 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Een week herfstvakantie is al weer voorbij. Daarmee is een eerste periode van het schooljaar afgeslo-

ten. Aan alles is het merkbaar dat het herfst is geworden. Deze week zijn we hard aan het werk gegaan 

om zo al snel richting het eerste rapport te werken. Ook nu hebben we weer een aantal zaken die we 

aan u door willen geven. 

 

Personeel 

Juf Jacolien Grootkarzijn hoopt deze week weer te starten na haar zwangerschapsverlof. Op de morgen 

zal ze rt-werk (extra hulp aan leerlingen) gaan doen. ’s Middags geeft ze les in groep 2a. We willen juf 

Els bedanken voor het werk dat ze in deze groep gedaan heeft tijdens het verlof van juf Jacolien. 

 

Meester Van Hinsberg en juf Margriet kunnen voorzichtig aan hun werkzaamheden weer wat uitbrei-

den. We hopen dat ze steeds meer kracht en energie mogen ontvangen om hun taken verder op te pak-

ken. Beiden zien ze daar naar uit en wij met hen. 

 

Juf Eenkhoorn is nog met bevallingsverlof tot aan de Kerstvakantie. Daarna zal ze iets minder gaan wer-

ken als Intern Begeleider. Daarom is juf Steenstra-Post al vanaf de zomervakantie ook bezig als Intern 

Begeleider naast haar taak als groepsleerkracht. Tot 1 januari 2020 is juf Steenstra-Post het aanspreek-

punt als Intern Begeleider voor alle groepen. Na die datum worden de werkzaamheden gesplitst. Juf 

Eenkhoorn is dan Intern Begeleider voor de leerjaren 1, 2, 7 en 8. Juf Steenstra-Post is dan de Intern Be-

geleider voor de leerjaren 3, 4, 5 en 6. 

Mocht u vragen hebben over leerlingenzorg, neem dan gerust contact met de Intern Begeleider. 

 

Ouderbijdrage 

In oktober jl. is er een brief meegegeven en een mail verzonden met het verzoek om de ouderbijdrage 

te betalen. Van een groot deel van de gezinnen hebben we deze bijdrage inmiddels al contant of per 

bank ontvangen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan ontvangen we deze bijdrage graag in de ko-

mende week. 

 

Ouderavond 

In onze jaarkalender staat onze ouderavond gepland op 21 november. Op deze avond houdt de PZ ook 

een beroepenvoorlichting. Daarom hebben we deze avond verplaatst naar dinsdagavond 3 december 

2019. Nu blijkt dat de PZ op deze avond ook mentorgesprekken houdt. Hopelijk kunt u, als u ook naar 



die gesprekken moet, een afspraak op een vroeg tijdstip in de avond maken. Het lukte namelijk niet om 

onze ouderavond nogmaals te verzetten. 

Onze ouderavond staat nu dus gepland op dinsdag 3 december 2019. Aanvang: 19.45 uur. 

Het thema van deze avond: ‘Groepsvorming en sociale weerbaarheid in de praktijk. Wat kan ik doen 

als ouder om mijn kind hier in te helpen?’ 

Verkeer 

We willen uw aandacht vragen (ook op verzoek van enkele ouders) voor een aantal punten met betrek-

king tot het verkeer van, naar en rond school. 

 

Bij het halen van de kleuters vragen we, zoals wel bekend, de auto’s die het eerst komen, door te rijden 

tot aan de Burg. Van der Walstraat. Graag goed langs de stoep parkeren, zodat de buren nog in en uit 

kunnen rijden. 

Bij het kleuterpad graag wat ruimte laten voor de wachtende fietsers. 

 

Langs het Notarisbosje liggen twee paden. Een voetpad en een fietspad. We kregen een aantal opmer-

kingen dat er nogal eens gefietst wordt op het voetpad, zowel door ouders als leerlingen. Een vriende-

lijke vraag om de paden te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. 

 

De afspraak om tussen Herfstvakantie en Voorjaarsvakantie een hesje te dragen in het verkeer willen 

we ook dit jaar herhalen. Die periode is weer aangebroken. Dus we zien ze graag allemaal komen met 

een veiligheidshesje aan.  

 

Media-avond groep 7 

Jaarlijks wordt er een media-avond gehouden voor groep 7. We geven de datum alvast door, zodat de 

ouders en leerlingen van groep 7 deze datum kunnen noteren in de agenda. De avond staat gepland op 

dinsdag 21 januari 2020. Een uitnodiging volgt te zijner tijd. 

 

Zo hebben we weer een aantal dingen op een rijtje gezet en met u gedeeld. Hopelijk draagt het bij aan 

het goed functioneren van de school en het onderwijs. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem gerust contact op met de school. 

 

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

 

MAANDOVERZICHT D.V. 

 

Wonderlijk gemaakt – 1 – groep 1 t/m 8 week van 27 oktober 2019 

woensdag 6 november 
alle leerlingen vrij in verband met  

Dankdag voor gewas en arbeid 

vrijdag 29 november 2019 rapport mee 

dinsdag 3 december 2019 ouderavond 

woensdag 4 december 2019 uiterlijke datum aanmelding contactavond-2 

maandag 9 december 2019 contactavond-2 

 


