Nummer 8. 28 oktober 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 8.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst”
2. De schoolfoto’s
De envelopjes van de schoolfoto’s worden op vrijdag 1 november a.s. opgehaald.
Wilt u er dus voor zorgen dat de envelopjes uiterlijk vrijdagmorgen 1 november a.s.
om 9.00 uur op school ingeleverd zijn.
3. De Oud Papier Actie
Op 2 november en14 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
4. Schoolfruit.
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.
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5. Het schilderen van een aantal muren in de school.
Ergens in de komende maanden zal een aantal ouders en leerkrachten de kwast
weer ter hand nemen om een aantal muren in de school te verven.
Dat doen we op een zaterdag. Welke zaterdag dat is, zullen we in onderling overleg
afspreken.
Voor deze klus zoeken we nog ouders/verzorgers of opa’s/oma’s die mee willen
helpen.
Mensen die in beginsel bereid zijn te helpen, kunnen dit melden op het volgende
emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl

6. KInderzwerfboekstation
Binnen onze school hebben we een prachtige bibliotheek.
Maar perenboomgaard “De Hof van Seghwaert heeft een kinderzwerfboekstation!
Als je boeken hebt die je niet meer leest, kun je deze naar “De Hof van Seghwaert”
brengen.
Er wordt dan een sticker op de kaft geplakt: het boek is dan “een zwerfboek”.
Hierna kunnen kinderen die thuis geen of weinig boeken hebben, een zwerfboek
komen lenen. Als het boek uit is, geef je het boek aan een ander kind door.
Op die manier begint het boek aan een zwerftocht die van kind naar kind gaat!
Een leuke actie, die uitgelezen boeken een “nieuw leven” biedt en kinderen die
weinig of geen boeken hebben in staat stelt leuke boeken te lezen.

7. Staken??
Zoals bekend, is er een oproep aan het onderwijs-gevend personeel om woensdag 6
november a.s. weer te gaan staken: dit om de werkdruk te verlagen, de salarissen in
het (basis)onderwijs te verhogen en het vak weer aantrekkelijk te maken, zodat
verdere “leerkrachttekorten” voorkomen worden.
Intussen is duidelijk dat de voorgenomen landelijke staking werkelijk doorgang vindt.
In het team van onze school wordt dinsdag 29 oktober a.s. besloten wat een ieder
gaat doen: wel of niet staken.
Wanneer er meer duidelijk is, meld ik dit zo spoedig mogelijk aan u.
8. NSCCT
Zoals bekend, heeft “Onderwijsadvies” op woensdag 16 en donderdag 17 oktober jl.
in de leerjaren 4 tot en met 8 (en bij de leerlingen waarvan hun ouders/verzorgers
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toestemming hebben gegeven de test af te nemen) de zgn. NSCCT-test afgenomen.
De uitslagen hiervan zullen in de loop van deze of volgende week op school
binnenkomen.
Vervolgens worden deze in week 45 en 46 met de leerkrachten besproken.
Daarna worden de uitslagen met de ouders/verzorgers gedeeld.
Tijdens de tienminutengesprekken die plaatsvinden in week 48 (25 tot en met 29
november a.s.), zullen deze vervolgens met u besproken worden.
9. De ouder- en schoolreisbijdrage
Beide bijdragen zijn dit schooljaar ongewijzigd vastgesteld op:
- vrijwillige ouderbijdrage: € 22,= per kind
- schoolreisbijdrage:€ 25,= per kind.
Dit jaar krijgt u de mogelijkheid om de juiste bijdrage over te maken via een
overboeking of Ideal-betaling die verloopt via “Schoolkassa”, een onderdeel van ons
administratieprogramma “ParnasSys”.
Binnenkort krijgt u hierover in een aparte mail nadere informatie.
Duidelijk is reeds nu, dat deze nieuwe aanpak voor u een stukje “betaalgemak” zal
betekenen.
10. Schoolapp
U heeft er een poosje op moeten wachten, maar het gaat nu toch echt gebeuren: de
schoolapp van “De Hofvijver” wordt binnenkort werkelijkheid.
Via dit medium hopen wij u als ouders/verzorgers nog beter (en vooral makkelijker!)
te kunnen informeren over allerlei zaken die plaatsvinden in de school.
De naam van dit medium is “Parro”.
Met “Parro” krijgt u eenvoudig allerlei informatie binnen van de school of groep van
uw kind(eren) en kunt u direct contact hebben met degene die deze informatie
verstuurt,
Foto’s van zaken die in de school spelen, worden veilig gedeeld in onze eigen
schoolomgeving. Ook kunt u zelf aangeven waar foto’s van uw kind(eren) gedeeld
mogen worden.
Binnenkort ontvangt u een mail waarin u nadere informatie over e.e.a. krijgt en
waarin wij u uitnodigen zich aan te melden voor onze schoolapp.
Nadere informatie over “Parro” kunt u vinden op: www.parro.com/ouders.

11. De agenda voor de komende tijd.
30 oktober

Luiscontrole
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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
6 januari
8 januari
9 januari
9 januari
13 januari t/m
7 februari
22 januari

Oud Papier Actie
Nationaal Schoolontbijt
20.00 uur: OR-vergadering
“Kom in de klas”. (Of staken!)
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”.
Start KinderDagVerblijf
Luiscontrole
Kom in de klas
20.00 uur: MR-vergadering
Afname Cito-toetsen in alle groepen
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (woens)dag vrij

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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