Nummer 5. 7 oktober 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 6.

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

2. Mad Science komt op school
Binnenkort is het dan zover. Op maandag 14 oktober a.s. komt één van de Mad
Science professoren een spectaculaire Science show op De
Hofvijver geven. Na afloop van de show worden de
inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven en kunnen zij
zich opgeven voor de naschoolse cursus.
De kinderen worden vanaf 7 november a.s. zes weken lang
iedere donderdag meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een
nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en
techniek die daarachter zit, uitleggen.
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte
wetenschappers! Ze produceren zelf aardschokken, bouwen een
eigen thermometer en krijgen een air-pump rocket mee naar
huis!
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 20 oktober en
vol=vol. Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het
inschrijfformulier.
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3. De studiedag (vrijdag 4 oktober jl.)
Zoals u allen weet, zijn de leerlingen van onze school in drie Units ingedeeld.
Binnen een Unit werken we met specialisten, hetgeen inhoudt dat een leerkracht een
bepaald vak aan meerdere groepen geeft.
De Unit-leerkrachten zijn met elkaar gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen
van die Unit. Dit leidt er toe dat de leerkrachten veelvuldig contact en overleg met
elkaar moeten hebben over “hun” leerlingen.
Dat contact vindt tenminste twee maal per week plaats tijdens de zgn. PLGvergadering: PLG staat voor Professionele Leer Gemeenschap.
Tijdens de PLG-vergadering spreken de Unit-leerkrachten over de kinderen, leren zij
van elkaar, helpen elkaar en regelen gezamenlijk alle praktische zaken binnen de
Unit.
Tijdens de morgen van de studiedag heeft het team met elkaar gesproken over de
mogelijkheden en ambities om het PLG-overleg nog meer efficiënt en effectief te
maken. Met elkaar zijn diverse afspraken gemaakt om deze doelstelling te bereiken.
Tijdens het middagprogramma zijn de leerkrachten bezig geweest met het
ontwerpen en inrichten van de zgn. keuzekasten. In deze kasten zitten materialen
die de leerlingen kunnen gebruiken om de lesdoelen te bereiken. Ook zitten er
materalen in die de leerlingen kunnen pakken als de dag- of weektaak af is.
Met elkaar kijken we terug op een nuttige en gezellige dag.

4. 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

5. 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.
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6. 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
Verheugd kan ik u melden, dat mevrouw Esther Schaap, moeder van Jeremy uit
groep Kikker, inmiddels heeft aangegeven deel uit te willen maken van onze OR.
Wij wensen haar een gezellige en fijne tijd toe als OR-lid en zijn erg blij dat Esther
deze stap wil maken.
7. 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 schoolfruitprogramma loopt tot de paasvakantie (10 – 13 april 2020).

8. Woordleestoets leerjaar 3.
Kort geleden is in leerjaar 3 “de woordleestoets” (een toets die bij het aanvankelijk
leesprogramma van leerjaar 3 hoort) afgenomen.
Met trots kunnen we u melden dat alle leerlingen van leerjaar 3 een voldoende score
(of hoger: goed/zeer goed) hebben behaald. Knap!!

9. Kerstviering
Zoals u hieronder ziet, is de datum van de kerstviering veranderd.
De kerstviering vindt niet plaats op donderdag 19 december a.s., maar op woensdag
18 december a.s.
De reden van deze wijziging is, dat de accommodatie waar we dit jaar onze
kerstviering willen vieren, niet beschikbaar is op donderdag 19 december a.s.
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10. De agenda voor de komende tijd.
7 oktober
10 oktober
14 oktober
15 oktober
16 en 17 oktober
16 oktober
17 oktober
19 – 27 oktober
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
18 december
19 december
20 december
20 december
6 januari

Op wieltjes naar school!
18.00 – 19.15 uur: openavond project / boekenweek
Mad-science-show (leerjaar 3 – 8)
20.00 uur: OR-vergadering
Afname NSCCT-test in de leerjaren 4 – 8.
20.00: vergadering KlankBordGroep (KBG)
20.00: MR-vergadering
Herfstvakantie.
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
Inloop tussen 8.45 en 9.45 uur; alle leerlingen moeten om 9.45
uur op school zijn.
9.00 uur: Kerstontbijt
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze
duurt tot en met zondag 5 januari 2020.
Ca. 10.00 uur: oliebollen en “kinderchampagne”.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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