
 
Admiraal W.G. van Nesstraat 12 

7951 AL Staphorst 

Tel: 0522 461616 

info@kwastaphorst.nl 

Aan de ouder(s) / verzorger(s)  
 

INFORMATIE oktober 2019 
 

Staphorst, 23 september 2019 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is nog een beetje vroeg om de informatiebrief voor oktober al te laten verschijnen. 
Toch leek het ons goed om het wel op dit tijdstip te doen. Met het oog op de komende bruilof-
ten van juf Steenstra en juf Kuijt is het wel van belang om u tijdig te informeren over wat an-
dere schooltijden. Ook enkele andere zaken nemen we dan mee in deze informatiebrief. 
 
Personeel 
In de komende maand hopen twee van onze collega’s te gaan trouwen. 
Op vrijdag 4 oktober hoopt juf Steenstra met Sander de Vries in het huwelijk te treden. Om op 
tijd met haar groep in Genemuiden te zijn, zijn alle leerlingen om 11.00 uur vrij. 
Groep  5a wordt om 12.15 uur weer terugverwacht op school, zodat we op tijd kunnen vertrek-
ken. Om 13.45 uur hoopt het bruidspaar een zegen te vragen over hun huwelijk in een kerk-
dienst in de Jachin en Boaz-kerk, Taghof 3 in Genemuiden.  Aansluitend gaan de collega’s en de 
leerlingen naar de receptie in ‘De Kaaihof’ eveneens in Genemuiden. We wensen juf Steenstra 
en Sander alvast een fijne dag toe en we hopen er met groep 5a bij aanwezig te zijn. Rond 
18.00 uur hopen we terug te zijn bij school. 
 
Nog geen week later hoopt juf Kuijt te trouwen met Berrie Slijkhuis. Op woensdag 9 oktober 
hopen we met de leerlingen, die juf Kuijt als onderwijsassistente begeleid, aanwezig te zijn op 
deze heugelijke dag. Om op tijd in Elspeet te kunnen zijn, krijgen de leerlingen die meegaan om 
11.00 uur vrij. De andere leerlingen zijn gewoon om 12.00 uur vrij.  
De kinderen die meegaan, worden om 12.00 uur weer op school verwacht. We gaan met de bus 
naar Elspeet om de kerkdienst bij te wonen. De dienst begint om 13.45 uur in de Hersteld Her-
vormde Kerk, Vierhouterweg 71 te Elspeet. Daarna gaan we naar de receptie bij ‘De Hofstee’ in 
Stroe. Rond 18.15 uur hopen we weer terug te zijn op school. Ook juf Kuijt en Berrie wensen we 
alvast  een fijne dag toe! 
  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

De ouder van  …………………………… - groep ………….  wil wel meehelpen met boeken 
kaften op 1 – 3 – 8 – 10 – 15 – 17 oktober van ca. 09.00 tot 11.30 uur.   
(a.u.b. omcirkelen op welke dag u kunt helpen; inleveren bij de leerkracht) 

Contactavond 
Op de contactavonden vinden de zogenaamde tien-minuten-gesprekken plaats. De vorderin-
gen van uw kind worden dan besproken. De avonden zijn bestemd voor alle groepen, dus 
groep 1 tot en met 8. We hanteren voor de contactavond de volgende procedure: Uiterlijk op 
de woensdag voorafgaande aan de contactavond geeft u aan het oudste schoolgaande kind 
een briefje mee met daarop de namen van de leerkrachten die u wilt spreken. Op dit briefje vult 
het personeel de tijden in waarop u op school wordt verwacht. Achter in het boekje ‘School-
info’ zijn aanmeldingsformulieren voor de contactavond opgenomen. Deze kunt u gebruiken. 
Uiteraard mag het ook een eigen handgeschreven briefje zijn. 

Boeken kaften 
In groep 3 zijn we bezig met de invoering van een nieuwe methode voor aanvankelijk leeson-
derwijs. Bij deze methode ‘Taaloceaan’ horen een behoorlijk aantal boekjes. De eerste delen 
voor het begin van het cursusjaar zijn geplastificeerd. Er zijn nu echter nog een paar honderd 
boeken, die gekaft moeten worden met plastic folie. Graag doen we een beroep op uw hulp. 
Gezien het grote aantal boeken hebben we een aantal morgens in de komende week geprikt 
om te gaan kaften. Wilt u meehelpen (ook al is het een deel van de morgen), wilt u dan het 
briefje onderaan deze informatiebrief meegeven of een mailtje sturen naar  
info@kwastaphorst.nl ?  
We gaan op de volgende dagen bezig met het boeken kaften van ongeveer 09.00 tot 11.30 uur: 

dinsdagmorgen 1 oktober donderdag 10 oktober 

 donderdagmorgen 3 oktober dinsdag 15 oktober 

dinsdagmorgen 8 oktober donderdag 17 oktober 

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

MAANDOVERZICHT D.V. 

  

Wonderlijk gemaakt  

woensdag 2 oktober 2019 
uiterlijke inleverdatum: 

 aanmelding contactavond-1 

vrijdag 4 oktober 2019 
trouwdag juf Steenstra en Sander de Vries 

alle leerlingen 11.00 uur vrij 

maandag 7 oktober contactavond-1 

woensdag 9 oktober 2019 
trouwdag juf Kuijt en Berrie Slijkhuis 

leerlingen die mee mogen zijn 11.00 uur vrij; 
andere leerlingen tot 12.00 uur les 

maandag 21 oktober 2019 t/m 
vrijdag 15 oktober 2019 

Herftsvakantie 

dinsdag 29 oktober 2019 hoofdluiscontrole 
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