Nummer 1. 2 september 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 1, de eerste van dit schooljaar.
Voor ons ligt weer een heel nieuw schooljaar.
Als team hebben we er weer zin in; wij zullen ons uiterste best doen uw kind(eren)
een fijne en leerzame tijd op onze school te bieden.
Inmiddels is duidelijk dat iedereen (leerlingen, leerkrachten én ouders) weer uitgerust
en gezond in Zoetermeer zijn teruggekeerd.
Elk jaar weer fijn om te horen dat er geen ernstige zaken te melden zijn.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Wees zuinig en netjes”.

2. Vloeronderhoud schoolgebouw.
Als team hebben we er voor gekozen het in de was zetten van de vloeren te
verplaatsen naar het eind van dir kalenderjaar.
Dit betekent dat de vloeren na de kerstvakantie 2019 weer zullen “spiegelen”.
In de zomervakantie is het schoolgebouw natuurlijk wel grondig schoolgemaakt.

3. De Oud Papier Actie
Zaterdag 28 september a.s. vindt de volgende Oud Papier Actie plaats.
Voor die actie zoeken wij weer ouders/verzorgers die een auto met trekhaak hebben
en met een kar door onze wijk willen rijden.
Ook zoeken wij “lopers”; deze mensen zorgen er voor dat het oude papier/karton in
de kar komt en daarna in een grote container.
De actie duurt grofweg van 9.00 tot ca. 12.30 uur.
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Ouders/verzorgers die ons willen helpen kunnen dit aangeven op (één van) de
volgende email-adressen:
Opa@dehofvijver.unicoz.nl of directie@dehofvijver.unicoz.nl

4. De jaarkalender 2019 – 2020
Deze week wordt de jaarkalender aan uw oudste bij de school ingeschreven kind
meegegeven.
Wanneer u een extra exemplaar wenst, kunt u even bij ondergetekende binnen
lopen.

5. De agenda voor de komende tijd.
2 september
10 september
10 september
17 september
16 – 20
september
19 september
20 september
23 – 27 sept.
24 september
26 september
28 september
4 oktober:
10 oktober
15 oktober
16 en 17 oktober
17 oktober
19 – 27 oktober

Eerste schooldag van de cursus 2019 – 2020
Ontruimingsoefening
Informatie-avond; een uitnodiging volgt.
20.00 uur: OR-vergadering
Tien-minutengesprekken “omgekeerd” ; deze gesprekken zijn
m.i.v. dit schooljaar niet verplicht
Schoolfotograaf; nadere informatie volgt
Schoolbrengdag (nadere berichten volgen)
Week tegen pesten
LeerlingenRaad
Start project “Reizen” i.c.m. boekenweek
Oud Papier Actie
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (vrij)dag vrij.
18.00 – 19.15 uur: openavond project / boekenweek
20.00 uur: OR-vergadering
Afname NSCCT-test in de leerjaren 4 – 8. Nadere informatie
volgt
20.00: MR-vergadering
Herfstvakantie.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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