Nummer 4. 23 september 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 4.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”.

2. De Oud Papier Actie
Zaterdag 28 september en 2 november a.s. vinden de volgende Oud Papier Acties
plaats.
Voor deze acties zoeken wij 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 schoolfotograaf
Afgelopen donderdag bezocht de schoolfotograaf de school.
Hij hoopt de foto’s begin week 41 (de week van 7 – 11 oktober) gereed te hebben.
4. De OuderRaad (OR)
Dit zijn de acht ouders die deel uit maken van de OR:
-

Jessica van Weele; moeder van Dani (Floddertje) en Mila (Kikker)

1.

-

Mark Otter; vader van Sophie (Rembrandt van Rijn) en Tessa (Joke van
Leeuwen)

Jessica is voorzitter van de OR; Mark is penningmeester.
-

Kim Blankenstein; moeder van Benthe (Anne Frank) en Quinten (Kikker)
Tabittha Blankestijn; moeder van Elisa (Joke van Leeuwen)
Lindy van der Helm; moeder van Elena (Kikker) en Justin (Anne Frank)
Mirjam Hooijer; moeder van Jiska (Kikker) en Naomi (Joke van Leeuwen)
Jolanda Jacobs; moeder van Eline (Rembrandt van Rijn)
José Otter; vader van Sophie (Rembrandt van Rijn) en Tessa (Joke van
Leeuwen)

Deze acht ouders zijn nog op zoek naar versterking; dat wil zeggen dat zij hopen dat
er nog een aantal ouders/verzorgers is, die deel wil gaan uitmaken van de OR.
Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen informatie over de OR inwinnen bij
bovenstaande OR-leden of ondergetekende.
Wanneer u lid van de OR wilt worden, kunt u dit melden via de volgende
emailadressen: OR@dehofvijver.unicoz.nl, of directie@dehofvijver.unicoz.nl

5. De Schoolbrengdag
Vrijdag 20 september jl. “vierden” wij de zgn. “Schoolbrengdag”.
Op deze dag werden de leerlingen er aan herinnerd dat het een goede zaak is als
zij, zo mogelijk, lopend of met de fiets naar school toe komen.
Ter gelegenheid van deze dag mochten de leerlingen zichzelf feestelijk uitdossen
en/of met een versierde fiets naar school komen.
Leuk om te merken dat veel leerlingen de moeite hebben genomen om met deze
activiteit mee te doen.
Foto’s hiervan kunt u zien op facebook en instagram.

6. De week tegen pesten.
Deze week is het “de Week tegen Pesten”.
Tijdens deze week zal er in alle groepen en tijdens de voor- en naschoolse opvang
aandacht worden besteed aan pestgedrag en de gevolgen daarvan.
7. De agenda voor de komende tijd.
23 – 27 sept.
24 september

Week tegen pesten
LeerlingenRaad

2.

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
hierover heeft u inmiddels ontvangen.
16 oktober
20.00: vergadering KlankBordGroep (KBG)
17 oktober
20.00: MR-vergadering
19 – 27 oktober
Herfstvakantie.
30 oktober
Luiscontrole
2 november
Oud Papier Actie
5 november
Nationaal Schoolontbijt
5 november
20.00 uur: OR-vergadering
6 november
“Kom in de klas”.
11 – 15 november Week van de Mediawijsheid.
13 november
Opa/oma-morgen (nadere berichten volgen)
18 november
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (maan)dag vrij.
20 november
Schoen zetten
21 november
20.00 uur: MR-vergadering
22 november
Ontwikkelingsverslag leerjaar 8 mee
25 – 29 november Tienminutengesprekken: leerjaar 1 – 7: niet verplicht
leerjaar 8: wél verplicht
5 december
Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.
26 september
28 september
4 oktober:
10 oktober
15 oktober
16 en 17 oktober

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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