Nummer 5. 30 september 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Iedereen hoort er bij!”.

2. Aanwezigheid Esther Alblas (SMW)
Esther Alblas, onze schoolmaatschappelijk werkster (smw), is elke
donderdagmorgen van ca. 9.00 tot 12.00 uur op school aanwezig.
Wanneer u met Esther wilt spreken, kunt u zonder afspraak bij haar binnen lopen.
Maar ……. donderdag 3 oktober a.s. wijkt de periode waarin zij op school aanwezig
is af: Esther is dan aanwezig van 11.00 tot 13.30 uur.

3. De Oud Papier Actie
Op 2 november en 14 december 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; wij zorgen voor de karren!
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
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Afgelopen zaterdag (28 september) heeft een groep ouders, een paar leerlingen en
Micha Jansen en ondergetekende weer twee grote containers met oud papier en
karton gevuld.
Met elkaar kijken we terug op een gezellige en geslaagde actie.
Langs deze weg wil ik alle hulpen weer hartelijk bedanken voor hun enthousiasme
en inzet.
4. De schoolfotograaf
Donderdag 19 september jl. bezocht de schoolfotograaf de school.
Hij hoopt de foto’s begin week 41 (de week van 7 – 11 oktober) gereed te hebben.
5. De OuderRaad (OR)
De acht ouders van de OuderRaad zijn (nog) op zoek naar versterking; dat wil
zeggen, dat zij hopen dat er nog een paar ouders/verzorgers zijn, die deel willen
gaan uitmaken van de OR.
Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen informatie over de OR inwinnen bij de
OR-leden of ondergetekende.
Wanneer u lid van de OR wilt worden, kunt u dit melden via (één van) de volgende
emailadressen: OR@dehofvijver.unicoz.nl, of directie@dehofvijver.unicoz.nl

6. Schoolfruit.
Hoera: we zijn wéér ingeloot voor het Europese schoolfruitprogramma.
Dit betekent dat onze leerlingen vanaf week 46 (de week 11 – 15 november) weer
drie keer per week gratis schoolfruit krijgen.
Welke dagen van de week dit zullen zijn, meld ik u t.z.t.
Het schoolfruit-programma loopt tot de paasvakantie (10 – 13 april 2020).
7. De agenda voor de komende tijd.
4 oktober:
10 oktober
15 oktober
16 en 17 oktober
16 oktober
17 oktober
19 – 27 oktober

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.
20.00: vergadering KlankBordGroep (KBG)
20.00: MR-vergadering
Herfstvakantie.
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30 oktober
2 november
5 november
5 november
6 november
11 – 15 november
13 november
18 november
20 november
21 november
22 november
25 – 29 november
5 december
10 december
14 december
19 december
20 december
20 december

Luiscontrole
Oud Papier Actie
Nationaal Schoolontbijt
20.00 uur: OR-vergadering
“Kom in de klas”.
Week van de Mediawijsheid.
Opa/oma-morgen (nadere berichten volgen)
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (maan)dag vrij.
Schoen zetten
20.00 uur: MR-vergadering
Ontwikkelingsverslag leerjaar 8 mee
Tienminutengesprekken: leerjaar 1 – 7: niet verplicht
leerjaar 8: wél verplicht
Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.
20.00 uur: OR-vergadering
Oud Papier Actie
Kerstviering
9.00 uur: Kerstontbijt
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze
duurt tot en met zondag 5 januari 2020.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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