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Lief en leed 

Bij de familie Holtland werd een meisje geboren: Eline, zusje van Annegreet (groep 6) en 
Hester (groep 4). Bij de familie Bonthuis ook een dochter: Willemijn, zusje van Milan 
(groep 6) en Rutger (groep 4). Beide families willen we van harte feliciteren en Gods 
zegen toewensen in jullie gezin. 

Uit het team 

Eind november wordt juf Hanneke geopereerd. Na de operatie zal zij enkele weken niet 
of weinig kunnen werken. We proberen voor een aantal werkzaamheden vervanging te 
vinden. We wensen juf Hanneke alvast veel sterkte en een spoedig herstel toe. 

Onze conciërge Dirk van Wendel zou afgelopen maandag geopereerd worden aan zijn 
blindedarm. Helaas moest de operatie uitgesteld worden vanwege gordelroos. Opnieuw 
een tegenslag voor Dirk. We wensen hem en zijn gezin heel veel sterkte toe. 

Onze assistent Jeannet Veldhuizen kreeg helaas een negatief bericht: bij haar is een 
hersentumor geconstateerd. Er moeten nog verdere onderzoeken worden gedaan 
voordat er een behandeling kan plaatsvinden. Dit is heel pittig voor haar en haar gezin. 
We wensen jullie Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode.  

ICT-apparatuur 

Deze week is er een heel nieuw touchscreen geplaatst in groep 8. Ook voor de kleuters / 
de splitsing van groep 3 is er een nieuw verrijdbaar touchscreen aangeschaft. De 
digiborden in groep 8 en 1/2 waren behoorlijk op leeftijd en toe aan vervanging. Het 
digibord in groep 1/2 blijft dit jaar nog in gebruik, komende zomer zal het verwijderd 

worden. 

Ook in 2020 hopen we weer enkele nieuwe touchscreens aan te schaffen, dan zijn de 
middenbouwgroepen aan de beurt. Zo zijn we voorzien van helder en scherp beeld én 
van de nieuwste snufjes op digitaal gebied. 

In de school wordt nog gewerkt met oude laptops. Ook die worden op korte termijn 
vervangen voor heel nieuwe.  

Verder hebben we nagedacht over onze visie op ICT-gebied. Zo 
is het wellicht wenselijk dat we computers meer flexibel willen 
inzetten in de groep in plaats van een in een computerlokaal op 
één plek. Daarvoor zijn nieuwe oplossingen nodig.  



 

 

 
Hugo van Dort denkt hierin met ons mee en kent de markt op dit gebied 
heel goed. We zeggen hem hartelijk dank voor zijn inzet hiervoor. 

 

Schoonmaakbedrijf 

Vanaf vrijdag 1 november gaan we aan de slag met schoonmaakbedrijf Armadaclean 
uit Staphorst. In de afgelopen periode hebben Mieke en Nadine elke dag de school 
weer netjes gemaakt. We zeggen hen daarvoor hartelijk dank! Mieke Schoonhoven ging 
met zwangerschapsverlof, Nadine Peppinck krijgt een nieuwe baan. We wensen jullie 
alle goeds toe en we hopen op een goede samenwerking met Armadaclean. 

 
Inschrijvingsavond 

Op woensdag 27 november van 19.00 tot 20.30 uur is er weer de jaarlijkse 
inschrijvingsavond voor onze school. Inmiddels hebben al geïnteresseerde nieuwe 
gezinnen zich gemeld voor een kennismaking. Hebt u een kind dat 4 jaar wordt voor 31 
december 2021? Komt u dan langs om uw kind aan te melden. Als het voor u op die 
avond niet lukt, kunt u het die dag ook na schooltijd doen.  

Hebt u zelf geen kinderen van die leeftijd, maar kent u wel gezinnen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn in onze school? Laat het ze weten!  

Nieuwe schoolgids 

De nieuwe schoolgids is te vinden op de website. Onder het kopje ‘onze school’ en (na 
inloggen) bij de downloads.  

Verkeershesjes  

Op D.V. donderdagmiddag 7 november hopen onze 2 verkeersouders, Annet Boer en 

Esther de Vries, op school de verkeershesjes uit te delen. Deze hesjes zijn beschikbaar 
voor kinderen die van buiten Grafhorst op de fiets naar school komen. Vooral nu het ‘s 
morgens wat donkerder is als de kinderen naar school fietsen, is het belangrijk dat ze 
gezien worden. Het zou fijn zijn, als uw kind weet dat hij/ zij een hesje moet vragen. 

Verklaring toestemming eenvoudig medische handeling 

Deze week krijgt de oudste van elk gezin een formulier mee, waarmee u wel of niet 
toestemming kunt geven dat de school eenvoudige medische handelingen bij uw kind 
mag verrichten. U kunt hierbij o.a. denken aan het geven van paracetamol. Op het 
formulier kunt u ook allergieën en overig bijzonderheden aangeven. Graag ontvangen 
we het formulier z.s.m. ingevuld en getekend retour. 

 



 

 

Winnende leesfoto's 

De winnende foto’s zijn te bewonderen op de website van school onder 
‘ouders', nieuwsberichten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage Fysio 

 

 
 
 
 

Cool 2B Fit  
Gezonde cursus voor ‘gewichtige’ kinderen  

  
Wat is Cool 2B Fit?   
Cool 2B Fit is een cursus voor kinderen met overgewicht van vier tot acht en van acht tot 
dertien jaar met overgewicht. Onder begeleiding van een diëtist, psycholoog, 

kinderfysiotherapeut en sportinstructeur krijgen de kinderen een jaar lang wekelijkse 
sportsessies, waarvan de eerste zes maanden intensief. Ook zijn er ouder- en 
kindergroepsbijeenkomsten en bestaat de mogelijkheid tot individueel advies van een 
diëtist, psycholoog en/of kinderfysiotherapeut. Na de intensieve periode van een half jaar 
blijven de deelnemers nog een jaar lang onder controle om te kijken of ze de gezonde 
levensstijl op langere termijn weten vol te houden.   
  
Waarom Cool 2B Fit?  
Soms worden kinderen net iets sneller zwaar dan ze lang worden. Dat sluipt er vaak 
ongemerkt in. Bij Cool 2B Fit leert het hele gezin hoe je een beetje gezonder kunt gaan 
leven, zodat het makkelijker is om slank te worden of te blijven. De kinderen leren ook 
dat bewegen leuk kan zijn. De hele groep heeft overgewicht, waardoor de kinderen zich 

snel op hun gemak voelen.  
  
Werkt Cool 2B Fit?  
Ja!  De conditie van de kinderen verbeterd zeer goed. Ze vinden het bij de sportclub nu 
veel leuker, omdat ze beter meekomen en het goed kunnen volhouden. Ook staan ze 
veel steviger in hun schoenen. Alle kinderen vinden het heel leuk om te doen, en ook de 
ouders hebben samen veel geleerd. In sommige gevallen zijn zelfs hele gezinnen 
afgevallen! De winkel voor grote maten is helaas een paar klanten kwijtgeraakt.  
  
Wie kan er bij Cool 2B Fit?  
Er is een programma voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar en voor 8-13 jaar. Kinderen met 
overgewicht kunnen zich aanmelden. Het kind en zijn/haar ouders moeten goed 

gemotiveerd zijn en het echt willen. Gezondheid is belangrijk voor het hele gezin, en je 
kunt alleen gezonder gaan leven als het hele gezin meedoet en helpt.  
  
Hoe kan ik bij Cool 2B Fit?  
Kijk op de website www.cool2bfit.nl 

http://www.cool2bfit.nl/

