Nummer 2. 9 september 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 2.

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

2. 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.
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

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

4. Een berichtje van het Zoetermeerse Team Handhaving.

Veilig uw kind naar school
brengen

1.

De schoolbel luidt. Een auto staat dubbel geparkeerd, er springt een kind uit
terwijl een andere auto achteruit steekt. Op het voetpad fietsen kinderen
slalommend langs wandelaars om op tijd op school te komen. Herkent u dit
ook? Het is een dagelijks en vaak gevaarlijk tafereel. Brengt u uw kind met de
auto naar school? Parkeert u uw auto dan in een parkeervak in de omgeving en
loopt u daarna met uw kind naar school. Gaat uw kind op de fiets? Laat ze dan
afstappen bij het voetpad en vertrek iets eerder van huis, zodat ze rustig en
zonder haast op school aankomen.
Surveilleren team Handhaving
Medewerkers van Team Handhaving surveilleren iedere dag bij meerdere scholen
verspreid over de stad. Zij letten op de veiligheid en leefbaarheid rondom de
scholen. Team Handhaving spreekt automobilisten aan die verkeerd geparkeerd
staan of stilstaan waar dit niet mag. Een overtreder kan een waarschuwing, dan wel
een bekeuring krijgen. De boetes kunnen variëren tussen de 95 en 140 euro. Ook
fietsers op het voetpad worden aangesproken. Wist u dat honden niet op het
schoolplein mogen komen? Handhavers letten hier ook op tijdens hun surveillance
bij de scholen.
Melden
Ziet u een onveilige situatie? U kunt een melding maken bij Team Handhaving, zodat
de handhavers poolshoogte kunnen nemen en waar mogelijk maatregelen kunnen
treffen. Deze meldingen kunt u telefonisch doen via 14079, of via de MijnGemeente
App.
Benieuwd naar wat Team Handhaving nog meer doet? Volg ze op Instagram, Twitter
en Facebook via @THHZoetermeer.

5. Tien-minutengesprekken “omgekeerd”.
In week 38 (maandag 16 tot en met vrijdag 20 september a.s.) vinden er elke dag na
schooltijd tien-minutengesprekken omgekeerd plaats.
Deze gesprekken zijn vanaf dit schooljaar niet langer verplicht!
U kunt dus zelf bepalen of u van de mogelijkheid om met de leerkracht(en) over uw
kind(eren) te spreken, gebruik wilt maken.
Vanaf maandag 9 september a.s. kunt u zich vanaf 16.30 uur digitaal voor deze
gesprekken aanmelden.
U ontvangt hierover binnenkort een apart mailtje.
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Dit keer kunt u, als u dit wilt, ook een gesprekje inplannen met Marga Ekkelenkamp
(onze IB ‘er en de coördinator van “de plusgroep) of met ondergetekende.
Nieuw is dit keer ook dat uw kind(eren) van groep 4 of hoger van harte welkom is
(zijn) bij het tien-minutengesprek.

6. Inloopmoment vrijdag 30 augustus jl.
Vrijdag 30 augustus jl. (tussen 16.00 en 17.00 uur) heeft een behoorlijk grote groep
ouders/verzorgers én leerlingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om al even
binnen te lopen in de school en een kijkje te nemen in de (instructie)lokalen.
Een aantal ouders/verzorgers gaf aan het heel fijn te vinden dat hen deze
mogelijkheid werd geboden.
Leuk dat er zo veel mensen aanwezig waren.
Een bedankje gaat uit naar de leden van de OR, die weer voor koffie, thee, limonade
en iets lekkers zorgden.

7. De schoolbrengdag
Dit keer valt de schoolbrengdag voor onze school op vrijdag 20 september a.s.
Tijdens de schoolbrengdag roepen we ouders en leerlingen op om zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:





Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
Goed voor het milieu.
Om deze dag een feestelijk tintje te geven, mogen alle leerlingen die dit willen,
tijdens de schoolbrengdag met een feestelijk versierde fiets naar school komen.
Kinderen die niet op de fiets, maar lopend naar school komen, mogen zichzelf
feestelijk uitdossen.
Er is dit keer géén prijs voor de mooist versierde fiets of wandelaar; wel wordt
iedereen op de foto gezet; deze foto’s worden vervolgens op facebook geplaatst.
8. Folders lopen voor de OudPapierActie (OPA)
Ook dit schooljaar zal er weer een aantal OPA-acties zijn.
Deze acties worden vermeld op een (eenmalig verstrekte) folder.
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Deze folder moet in elk huis van de wijk Seghwaert terecht komen.
Dit moet gebeuren in week 39 (maandag 16 tot en met vrijdag 20 september a.s.).
In principe worden de folders rondgebracht door de leerlingen van Unit 3; de
leerlingen van deze Unit krijgen hierover binnenkort een brief mee naar huis.
Mogelijk hebben we niet voldoende folderlopers.
Daarom vragen wij of er ook ouders/verzorgers (opa’s/oma’s??) zijn die in een klein
wijkje in hun woonomgeving folders willen rondbrengen.
In alle gevallen gaat het om ten hoogste 100 adressen, waar een folder in de
brievenbus gestopt moet worden.
Mensen die ons willen helpen, kunnen dit aangeven via de volgende emailadressen:
directie@dehofvijver.unicoz.nl of opa@dehofvijver.unicoz.nl.
9. De agenda voor de komende tijd.
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

Ontruimingsoefening
Informatie-avond; uitnodiging reeds in uw bezit
20.00 uur: OR-vergadering
Tien-minutengesprekken “omgekeerd” ; deze gesprekken zijn
m.i.v. dit schooljaar niet verplicht
Schoolfotograaf; informatie reeds in uw bezit
Schoolbrengdag
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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