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Datum: 18 december 2017   
 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
 
U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 17. 
 
 

1. De schoolregel: 
 
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Kijk eerst naar jezelf”. 
 

2. Schoolfruit 
 
Deze week wordt (op resp. woensdag, donderdag en vrijdag) het volgende “schoolfruit” aan de 
leerlingen gegeven: 
 

- mandarijn, sinaasappel en appel. 
 

3. Kom in de klas 
 
Op donderdag 18 januari 2018 is er weer een mogelijkheid om in de groep(en) van uw kind(eren) te 
kijken. 
Dit kan tussen 8.30 en 10.00 uur  in Unit 3 en tussen 8.45 en 10.00 uur in Unit 1 en 2. 
In iedere basisgroep kunnen maximaal 8 personen aanwezig zijn. 
Vanaf maandag 11 december hangen de intekenlijsten (waarop u uw naam kunt schrijven) bij de 
basisgroepen. 
Voor de zekerheid meld ik u nog even, dat het niet de bedoeling is dat er kinderen jonger dan 4 jaar 
worden meegenomen. 
 

4. Unit 1 vrij 
 
Vrijdagmiddag 8 december jl. waren de leerlingen van Unit 1 (leerjaar 1 tot en met 3) een middagje 
vrij. 
 
Het is goed om even aan u uit te leggen, waarom we dit doen: 
 
Gedurende een schooljaar moeten de leerlingen van de onderbouw (te weten leerjaar 1 tot  
en met 4) 880 lesuren krijgen. Door de invoering van de vrijwel gelijke schooltijden in onze school 
(alleen op de woensdag verschillen de schooltijden nog) en het continurooster, maken de leerlingen 
van leerjaar 1 tot en met 4 te veel uren op jaarbasis. 
Dit overschot aan uren zou ons in staat stellen de leerlingen van de genoemde groepen meer 
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(mid)dagen vrij te geven, maar wij hebben er voor gekozen de groepen van Unit 1 slechts vier 
middagen vrij te geven, om daarmee de werkende ouders/verzorgers niet (verder) in de problemen 
te brengen. 
 
De eerste vrije middag in Unit 1 was vrijdag 8 december jl. 
De volgende vrije middagen vallen op 26 januari, 23 maart en 18 mei a.s. 
(Voor goede orde: voor de “rust” hebben we er voor gekozen leerjaar 4, die deel uit maakt van Unit 
2, geen vrije vrijdagmiddagen te geven). 
 
Tijdens deze vrije middagen werken de collega’s van Unit 1 in hun eigen basisgroep/Unit of 
vervangen zij de collega’s van de andere Units, zodat deze in hun eigen basisgroep/Unit kunnen 
werken. 
 
Het komend schooljaar (2018 – 2019) zal er nog sprake zijn van verschillende eindtijden van Unit 1 
en Unit 2 / 3 op de woensdag. 
Met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 zullen de schooltijden in alle Units volledig gelijk zijn. 
 
Oók de leerlingen van leerjaar 5 tot en met 8 maken een aantal uren te veel op jaarbasis. 
Deze uren gebruiken we om studiedagen te organiseren voor de teamleden; op de studiedagen 
(die u kunt lezen op de kalender van de school) zijn alle leerlingen van de school vrij. 
 

5. Filter op Internet. 
 
De leerlingen van groep 4 tot en met 8 maken veelvuldig gebruik van Internet. 
Hierbij geven de leerkrachten duidelijk aan welke sites bezocht mogen worden en is er 
vanzelfsprekend veel toezicht. 
Ondanks dat, is er dit schooljaar twee maal een situatie geweest, waarbij leerlingen, natuurlijk 
zonder toestemming, “ een verkeerde site” hebben bezocht. 
 
In het verleden beschikte onze school over een “filter” waarmee het voor onze leerlingen 
onmogelijk was “verkeerde” sites te bezoeken. 
Dit filter is een aantal jaren geleden op last van de Unicoz-ICT-werkgroep verwijderd, omdat een 
dergelijk filter ook sites blokkeerde die wél in orde zijn/waren. 
Als school hebben we regelmatig gevraagd om een nieuw filter, maar binnen Unicoz-ICT hadden 
andere zaken voorrang en werd geen prioriteit gelegd bij het aanbrengen van een Internetfilter. 
 
Een aantal weken geleden kwamen 2 leerlingen van Unit 2 op een zeer ongewenste site terecht. 
Leerkrachten hebben direct ingegrepen en dit ongewenste voorval aan de ouders/verzorgers van 
de betreffende leerlingen gemeld. 
 
Eén van de ouders was (terecht) zeer boos over dit voorval en heeft haar boosheid en verbazing 
(na met mij gesproken te hebben) ook bij het bestuur van Unicoz gemeld. 
 
Wat wij als school niet voor elkaar kregen, lukte deze ouder wél: Unicoz-ICT heeft besloten op het 
web van onze school met voorrang een Internetfilter aan te brengen. 
Wanneer hierover nieuws is, zal ik dit aan u melden. 
 

6. Terugkijken op zaken met betrekking tot de staking 
 
Dinsdag 12/12/17 hebben de leerkrachten die op die dag zouden moeten werken, het werk 
neergelegd. 
Zoals bekend geven de leerkrachten hiermee gehoor aan de stakingsoproep van “PO in actie”. 
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“Po in actie” voert actie om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen, de salarissen van de 
basisschooldocenten gelijk te trekken met de salarissen in het Voortgezet Onderwijs en om het vak 
aantrekkelijk te houden voor nieuwe “instromers”. 
 
Vorige week stond in een aantal kranten het bericht dat er in het basisonderwijs nog erg veel  
geld “op de plank”  ligt; geld dat door de scholen niet is ingezet om onderwijs te geven of de 
werkdruk te verlagen en nu “opgepot wordt”.  
Een dergelijke zaak zal ongetwijfeld voor een aantal besturen / scholen gelden. 
Voor “De Hofvijver” geldt dit echter niet!. Ik wil u hierbij laten weten, dat alle gelden die aan onze 
school de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld door het Rijk, besteed zijn aan onze leerlingen 
en leerkrachten. 
“De Hofvijver” beschikt derhalve niet over grote reserves, maar steekt de verstrekte budgetten 
jaarlijks vrijwel geheel in de leerlingen én leerkrachten! 
 

7. Oliebollen en kinderchampagne. 
 
Maandag 8 januari a.s. zullen de leerlingen en leerkrachten gezamenlijk met een oliebol en 
“champagne” het nieuwe jaar inluiden. 
Op de locatie Forelsloot gebeurt dit om 9.45 uur, terwijl op de locatie Velddreef het glas om 10.15 
uur geheven wordt. 
 
Ik nodig u hierbij van harte uit bij deze activiteit aanwezig te zijn en samen met ons het nieuwe jaar 
in te luiden. 
 

8. Het kerstontbijt 
 
Woensdag 20 december a.s. begint het kerstontbijt om 9.30 uur. 
De leerlingen kunnen op genoemd tijdstip naar school komen. 
Ouders/verzorgers die deze morgen tot 9.30 uur geen opvang voor hun kind(eren) hebben, kunnen 
hun kind(eren) op het gewone tijdstip (V: 8.30 uur; F: 8.45 uur) naar school brengen/laten gaan. 
De leerkrachten van de basisgroepen zorgen dan voor opvang. 
 
Voor de goede orde meld ik u nog even dat de kinderen woensdag 20 december a.s. zelf voor een 
bord, beker en bestek moeten zorgen. 
 

9. Enquête communicatie school met ouders/verzorgers 
 
Een ruime week geleden heb ik u een mailtje gestuurd met daarin de vraag of u een korte enquête 
wilde invullen, zodat we als school zicht krijgen op eventuele verbeterpunten in de communicatie 
van de school met u. 
Inmiddels hebben 50 ouders/verzorgers deze anonieme enquête ingevuld. Dank daarvoor! 
We zouden echter graag nog wat meer response krijgen; daarom zend ik u hierbij opnieuw de link, 
waarmee u de vragenlijst kunt oproepen en beantwoorden: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOGMzynFr_GMmkbZo5kSUsf2yt4nRHabK0lVAwPzlHMc9NCg
/viewform?usp=sf_link 
 
De hierboven genoemde vragenlijst is opgesteld door twee vierdejaars Pabo-studenten: Neline en 
Sanne. 
Sanne en Neline willen graag ook met een groepje ouders/verzorgers spreken over de 
informatievoorziening door en communicatie van de school met u. 
Zij zoeken hiervoor ca. 8 ouders/verzorgers. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOGMzynFr_GMmkbZo5kSUsf2yt4nRHabK0lVAwPzlHMc9NCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOGMzynFr_GMmkbZo5kSUsf2yt4nRHabK0lVAwPzlHMc9NCg/viewform?usp=sf_link
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Het gesprek duurt ca. 1 uur en vindt plaats op de locatie Forelsloot op donderdag 9 januari a.s. 
vanaf 9.00 uur. 
Ouders/verzorgers die met Sanne en Eline in gesprek willen gaan, kunnen dit melden via het 
volgende emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl. 
 

10. Kerstkaartjes 
 
Voor de goede orde meld ik u nog even dat het niet de bedoeling is dat uw kind(eren) in de 
klas(sen)/op de gang kerstkaartjes aan medeleerlingen uitdelen. 
De reden die tot deze afspraak heeft geleid is, dat het vaak voorkomt dat sommige leerlingen geen 
enkel kaartje ontvangen: dit is voor het betreffende kind erg sneu! 
Hiernaast kost het uitdelen van de kaartjes erg veel tijd; tijd die we goed kunnen gebruiken voor 
andere activiteiten. 
Vanzelfsprekend is het prima wanneer u een eventuele kerstkaart op het plein aan bepaalde 
leerlingen geeft. 
Dank voor uw medewerking. 
 

11. De agenda voor de komende tijd. 
 

19 december Kerstviering 

20 december Kerstontbijt om 9.30 uur 

22 december Start kerstvakantie 
Op de locatie Velddreef start de vakantie om 12.00 uur, terwijl de leerlingen 
van de locatie Forelsloot om 12.15 uur vrij zijn. 
De kerstvakantie duurt tot en met zondag 7 januari 2018. 

8 januari Oliebollen en kinder”champagne”  

9 januari 20.00 uur: OR-vergadering op de locatie Forelsloot 

11 januari 20.00 uur: MR-vergadering op de locatie Velddreef 

15 januari Start CITO-toetsen; vanaf deze datum zullen er gedurende ca. 4 weken 
regelmatig CITO-toetsen zijn. 

18 januari “Kom in de klas” 

26 januari Unit 1 ’s middags vrij 

27 januari Oud Papier Actie 

1 februari Studiedag voor alle leerkrachten; alle leerlingen zijn deze dag VRIJ. 

15 februari 20.00 uur: MR-vergadering op de locatie Velddreef 

16 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen van leerjaar 
1 tot en met 7 

16 februari Kinderdisco voor alle Units van de school 

19 – 23 februari In deze week vinden de verplichte tien-minutengesprekken plaats voor de 
ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1 – 7 

23 februari Om 12.00 uur (Unit 3) en 12.15 uur (Unit 1 en 2) begint de 
voorjaarsvakantie; deze duurt tot en met zondag 4 maart 2018. 

 
 
Tot zo ver deze nieuwsbrief. 
 

-.-.-.-.-.- 
Mede namens de teamleden wens ik u allen en allen die u lief zijn, heel erg gezellige en plezierige 
kerstdagen, een goede jaarwisseling en, vast nu, een gezond, voorspoedig en geweldig 2018! 
 
Na een heerlijke, welverdiende vakantie hoop ik iedereen op maandag 8 januari a.s. weer uitgerust 
en gezond op school terug te zien. 

mailto:directie@dehofvijver.unicoz.nl
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Met vriendelijke groet, 
mede namens de teamleden,    
 
 
Hans van Elburg. 


