
 
Admiraal W.G. van Nesstraat 12 

7951 AL Staphorst 

Tel: 0522 461616 

info@kwastaphorst.nl 

INFORMATIE AUGUSTUS/SEPTEMBER 2019 
 

 

 
Staphorst, 28-08-2019 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De zomervakantie zit er weer op. Ook 6 weken vakantie gaan snel voorbij. Deze week zijn we weer met 
frisse moed en enthousiasme gestart. Het is wel even weer wennen om met deze temperatuur aan de 
slag te gaan. 
Gewoontegetrouw proberen we u maandelijks op de hoogte te houden van het een en ander door mid-
del van de informatiebrief. Tussendoor kan er altijd informatie gevraagd worden door even bij ons bin-
nen te lopen, een mail te sturen of te bellen. 
 
Opening schooljaar 
Op woensdag 28 augustus willen we met de leerlingen, ouders/verzorgers, personeel en bestuur van de 
vijf scholen en andere betrokkenen in een kerkdienst een zegen vragen over het komende jaar. We ho-
pen dat u en uw kinderen daarbij aanwezig kunnen zijn. Ds. Flapper uit Ede hoopt in deze dienst voor te 
gaan. De kerkdienst begint om 19.30 uur in de Hersteld Hervormde Kerk van Staphorst. 
 
Personeel en leerlingen 
We mochten deze week starten met voldoende personeel. Juf Eenkhoorn, juf Grootkarzijn en juf Kuijt 
zijn met verlof in verband met gezinsuitbreiding. Meester Van Hinsberg en juf Margriet mochten deze 
week hun werk deels weer oppakken, nadat ze de afgelopen periode met ziekteverlof waren. Hopelijk 
lukt het om langzamerhand de taken en werkzaamheden weer uit te breiden en op te bouwen. 
Meester Last is, na ruim 3 jaar, ook weer in ons midden. Op eerdere momenten hebben we daar in de 
info-brieven en schoolkrant al aandacht aan besteed. Toch willen we het hier nogmaals noemen. Het 
voelt goed en vertrouwd, dat hij weer bij ons aan het werk is. 
 
Ook de leerlingen mochten deze week weer hun werk oppakken op school. Van verschillende leerlingen 
hoorden we, dat ze weer zin hebben in het schoolgaan. Met deze positieve geluiden zijn we natuurlijk 
erg blij. Gelukkig zijn er geen ernstige dingen, op wat kleine ongelukjes na, voorgevallen bij de leer-
lingen zelf. Gezinnen waar blijdschap was door gezinsuitbreiding, willen we van harte feliciteren. Daar 
waar verdriet of zorgen waren en/of zijn, willen we veel sterkte wensen. 
 
Prinsjesdag 
Op dinsdag 17 september a.s. hopen we met de leerlingen van groep 8 naar Prinsjesdag te gaan. De kin-
deren krijgen hierover zo spoedig mogelijk verdere informatie. 
 
Schoolinfo-gids 
Voor de vakantie is de schoolinfo-gids meegegeven. Hopelijk is deze bij iedereen thuis aangekomen. 
Mocht dat niet zo zijn, laat het dan even weten. We kunnen dan een nieuw exemplaar meegeven. 
 



Website 
Op onze website staat allerlei informatie en ook een uitgebreide versie van de schoolgids. Ook de 
agenda is daar te vinden evenals in de papieren Schoolinfo. Foto’s staan achter een wachtwoord. Ge-
bruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de site worden iedere maand meegestuurd in de mail 
van de informatiebrief. 
Ook worden er wekelijks de gevonden voorwerpen op geplaatst. Mocht u dus iets kwijt zijn, dan kunt u 
op de website zien of het bij onze gevonden voorwerpen ligt. 
  
Hoofdluiscontrole 
Iedere eerste dinsdag na een vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gedaan. Alleen na de zomerva-
kantie doen we het altijd op de tweede dinsdag na de vakantie. Op de dag van de controle vragen we 
om  de meisjes met een ‘gemakkelijk’ kapsel naar school te laten gaan en de jongens zonder gel of iets 
dergelijks. Als er luizen of neten zijn geconstateerd dan krijgt u dezelfde of uiterlijk de volgende dag 
hierover bericht met het verzoek om het te behandelen. In de klassen waar hoofdluis is geconstateerd 
wordt twee weken later een hercontrole gedaan. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd. 
 
Ouderbrochure ‘Wonderlijk gemaakt’ 
In groep 1 wordt aan het oudste kind in het gezin een ouderbrochure ‘Wonderlijk gemaakt’ meegege-
ven met informatie hoe ouders en school samen bezig kunnen zijn met de seksuele opvoeding van de 
kinderen. Nu kan het zijn dat u in de loop van de jaren deze ouderbrochure bent kwijtgeraakt. Laat het 
gerust weten, zodat we een nieuw exemplaar mee kunnen geven. 
In het maandoverzicht van de informatiebrief staat steeds vermeld welke les er van ‘Wonderlijk ge-
maakt’ in welke groep gegeven wordt. 
 
Informatieavonden 
Evenals andere jaren zullen we in iedere groep een informatieavond houden. De leerkracht geeft dan 
informatie over het reilen en zeilen in die jaargroep.  
Op maandag 9 september staat de informatieavond voor de groepen 1 t/m 4 gepland. 
Op maandag 16 september staat de informatieavond voor de groepen 5 t/m 8 gepland. 
U krijgt binnenkort nog een uitnodiging voor deze avonden. 
 
Zo hebben we weer verschillende zaken met u gedeeld. We hopen met elkaar op een goed schooljaar 
en een fijne samenwerking. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem gerust contact op met de 
school! 
 
Alle genoemde data in de toekomst: Deo Volente! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het personeel, 
 
J. Kuijers 
 
 
 

MAANDOVERZICHT D.V. 

maandag 9 september 2019 
Informatieavond 

19.00-20.15 uur – groep 1a – 1b/2b – 2a 
20.30-21.45 uur – groep 3a – 3b – 4 

dinsdag 17 september 2019 Prinsjesdag – groep 8 naar Den Haag 

maandag 16 september 2019 
Informatieavond 

19.00-20.15 uur – groep 5a – 5b/6b – 6a 
20.30-21.45 uur – groep 7a – 7b/8b – 8a 

 

 


