Nummer 10. 11 november 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 10.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Stop, houd op!”

2. De Oud Papier Actie
Op 14 december en 1 februari 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 (een van) de
volgende email-adressen:
opa@dehofvijver.unicoz.nl of directie@dehofvijver.unicoz.nl

3. Schoolfruit.
Deze week wordt in de kleine pauze (op woensdag, donderdag en vrijdag) het
volgende schoolfruit aan de leerlingen gegeven:

ananas, sinaasappel, appel.
Intussen is duidelijk dat 500.000 kinderen op 3026 scholen volgende week
schoolfruit krijgen.
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4. De leerlingenraad
Evaluatie jaar 2018-2019

De leden van de leerlingenraad kijken terug op het afgelopen schooljaar:
Milan: leuk we mochten veel zelf doen. Zelf dingen bedenken.
Ilse: gezellig, we hebben veel geleerd om samen te werken en in het openbaar op te
treden bijvoorbeeld op de openavond.
Raphael: we hebben leuke dingen gedaan, zoals bij de boekenavond helpen. Het is
ook leuk dat we met elkaar leuke dingen doen voor de school.
Robin v Leeuwen: we hebben leuke dingen samen gedaan, zoals optreden bij
Hofvijver’s got talent. Het was grappig en leuk.
Dustin: Het jaar is snel gegaan. De opdrachten kwamen vaak onverwacht. Alle
kinderen hebben er wat aan wat wij regelen. Ik vond het erg leuk.
Binnen de leerlingenraad hebben we een leerlingenraad stemming gedaan. Daarin
konden we stemmen wie er komend jaar in de leerlingenraad mag blijven. Van elke
leerjaar blijft er 1 iemand in. De rest wordt weer aangevuld met een verkiezing.
Daarover later meer.

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. De ouder- en schoolreisbijdrage
Beide bijdragen zijn dit schooljaar ongewijzigd vastgesteld op:
- vrijwillige ouderbijdrage: € 22,= per kind
- schoolreisbijdrage:€ 25,= per kind.
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Dit jaar krijgt u de mogelijkheid om de juiste bijdragen over te maken via een
overboeking of Ideal-betaling die verloopt via “Schoolkassa”, een onderdeel van ons
administratieprogramma “ParnasSys”.
Duidelijk is reeds nu, dat deze nieuwe aanpak voor u een stukje “betaalgemak” zal
betekenen.
Duidelijk is óók dat heel veel ouders afgelopen weekend al tot betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage zijn overgegaan.
Over de betaling van de schoolreisbijdrage ontvangt u begin januari 2020 een
mailde.
7. Schoolapp
Inmiddels heeft een mailtje ontvangen waarin we u uitnodigen zich aan te melden
voor onze schoolapp.
Nadere informatie over de schoolapp kunt u vinden op: www.parro.com/ouders.

8. Het nationaal Schoolontbijt.
Dinsdag 5 november vond het nationaal Schoolontbijt plaats.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik alle ouders/verzorgers die tijdens het
ontbijt hebben geholpen, te bedanken voor hun inzet.

9. Kom in de klas.
Op woensdag 6 november jl. was er een “kom in de klas”-moment gepland.
In verband met de staking is deze activiteit niet doorgegaan.
De nieuwe “kom in de klas” datum is woensdag 27 november a.s.

10. De kinderen van de BSO bakken cup cakes.
Twee weken geleden rook het iedere dag heerlijk op school, want de kinderen van
BSO. De Hofvijver hebben de hele week cup cakes gebakken voor SOSkinderdorpen. Met de opbrengst van alle BSO’s die mee hebben gedaan, zorgt SOS
Kinderdorpen ervoor dat weeskinderen in Kenia een liefdevol thuis krijgen bij een
SOS-familie.
De kinderen van BSO. De Hofvijver hebben rond de 200 cup cakes gebakken en
hiermee €108,00 opgehaald!
Iedereen super bedankt voor de bijdragen en de kids voor de mooi versierde cups!
BSO De Hofvijver,
Kim, Elika en Sonja.
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11. De week van de media wijsheid
Deze week is het “de week van de media wijsheid”.
In alle groepen zal hieraan aandacht worden besteed.
Het thema is dit keer “Aan of uit?
In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even je appjes
checken of ga je vroeg slapen? Laat je je kind alleen op de tablet of lees je samen
een boekje? Regel je zelf je online bankzaken of laat je dat doen door een ander?
De Week van de Mediawijsheid 2019 heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’
Slim aanstaan verrijkt je leven. Online leer je over nieuwe dingen of vind je je nieuwe
droombaan. Je kunt videobellen met de huisarts of met je grote liefde. Je blijft in
contact, door het delen van foto’s óf het plannen van je reis.
Maar zodra je te veel tijd besteedt aan appen, scrollen en liken, merk je dat je
lichaam protesteert. Of dat de smartphone meer aandacht krijgt dan het eten met je
familie. Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen razendsnel, wat voor
sommige mensen lastig of beangstigend kan zijn.
Daarom is het steeds belangrijker dat we nadenken over hoe we media inzetten.
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit
technologie ons juist in de weg?
Ouders, kinderen, opa’s, oma’s, vrienden, buren, verzorgers, leraren,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid: laten we van elkaar leren
en elkaar helpen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we daarom de
vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan?”
Over deze een andere zaken zal de komende week in de groepen gesproken
worden.
12. Opa- en omamorgen
Woensdag 13 november a.s. is er een opa- en omamorgen. Grootouders mogen dan
een poosje in de groep(en) van hun kleinkind(eren) aanwezig zijn.
De uitnodiging voor deze activiteit is inmiddels in uw bezit; opa’s en oma’s kunnen
zich aanmelden.
De morgen is in twee delen gesplitst: de grootouders kunnen er voor kiezen vóór de
kleine pauze aanwezig te zijn (dus van ca. 9.00 – 10.15 uur) of na de pauze (van ca.
10.30 – 11.15 uur.
Grootouders kunnen er natuurlijk ook voor kiezen vóór de pauze bij het ene kleinkind
op bezoek te gaan en na de pauze bij het andere.
In de pauze is er koffie en thee in de aula.
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13. Meerpunt
Hieronder treft u informatie aan over “Meerpunt”
Heeft u vragen over opvoeding, opgroeien en ouderschap? Kom eens langs bij
het Meerpunt Inlooppunt.
Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft een speciaal
inlooppunt voor ouders en opvoeders. Hier kan je kosteloos en anoniem terecht met
vragen over het opvoeden en opgroeien van je kind(eren) en het ouderschap. Ook
kun je bij Meerpunt terecht voor vragen over (echt)scheiding.
Het ouderschap is mooi, maar kan soms ook lastig of ingewikkeld zijn. Iedere ouder
heeft weleens vragen of twijfels over de opvoeding of het ouderschap. Dat hoort erbij
en is heel normaal. Toch kun je je als ouder weleens onzeker voelen en denken:
Doe ik het wel goed? Hoe ga ik hier mee om? Zijn mijn zorgen terecht?
Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je hulp nodig bij het vinden van een
organisatie die kan helpen met jouw vraag of probleem? Kom eens langs bij
Meerpunt Inlooppunt in het Stadhuis-Forum.
In het gesprek met Ineke, Stephanie of
Jennifer (v.l.n.r.) kijken wij naar wat jij als
ouders of verzorger nodig hebt. Wij
luisteren en denken met je mee. Wij zijn er
voor jou! Ook kun je bij ons terecht voor
informatie over bijvoorbeeld cursussen,
trainingen en leuke activiteiten voor ouders
en kinderen in Zoetermeer!

Ons advies is kosteloos, onafhankelijk, vertrouwelijk, vrijblijvend.
Wacht niet langer dan nodig, je bent altijd welkom! Een afspraak maken is niet
nodig.
Geen tijd om langs te komen? Je kan ook contact met ons opnemen door te bellen
naar: 079-3310325 of een mail te sturen naar: meerpunt@zoetermeer.nl. Kijk voor
meer informatie op onze website www.meerpunt.nl of volg ons op Facebook om op
de hoogte te blijven van het aanbod voor gezinnen in Zoetermeer.
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14. Een Kinderdagverblijf in de Hofvijver.
Onderstaand stukje stond afgelopen week in de plaatselijke pers.
Naast buitenschoolse opvang biedt De Drie Ballonnen vanaf 6 januari 2020 ook
kinderdagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar bij basisschool De Hofvijver.
Ervaar het gemak van een kinderdagopvang, basisschool én BSO onder één dak.
Het kinderdagverblijf
Het nieuwe kinderdagverblijf krijgt een frisse uitstraling en huiselijke sfeer. Zo zorgt
De Drie Ballonnen voor een vertrouwde en veilige omgeving voor je kind. Ook krijgt
het kinderdagverblijf een mooie, eigen buitenruimte binnen het grote schoolplein.
Aanpassingen
De komende weken vindt een aantal aanpassingen plaats binnen de school en op
het plein. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met schoolgaande kinderen en
omwonenden in de buurt.
Meld je aan!
Interesse in een plek bij het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang bij
basisschool de Hofvijver? Neem dan contact op met de afdeling Planning van De
Drie Ballonnen via 079 – 760 02 02 of planning@drieballonnen.nl.
Het kinderdagverblijf biedt van maandag tot en met vrijdag plek aan zestien kinderen
per dag in de leeftijd 0 tot 4 jaar.
15 De kalender voor de komende maanden
11 – 15 november
13 november
18 november
20 november
21 november
22 november

Week van de Mediawijsheid.
Opa/oma-morgen
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (maan)dag vrij.
Schoen zetten
20.00 uur: MR-vergadering
Het ontwikkelingsverslag wordt aan de leerlingen van leerjaar 8
meegegeven
27 november
“Kom in de klas” (de invullijsten hangen bij de basisgroepen)
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.
10 december
20.00 uur: OR-vergadering
14 december
Oud Papier Actie
18 december
Kerstviering
19 december
Inloop tussen 8.45 en 9.45 uur; alle leerlingen moeten om 9.45
uur op school zijn.
20 december
9.00 uur: Kerstontbijt
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20 december
6 januari
6 januari
8 januari
9 januari
9 januari
13 januari t/m
7 februari
22 januari
1 februari
7 februari
13 – 20 februari
14 februari
21 februari

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. Datum officiële opening volgt!
Luiscontrole
“Kom in de klas”
20.00 uur: MR-vergadering
Afname Cito-toetsen in alle groepen
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (woens)dag vrij
Oud Papier Actie
Het ontwikkelingsverslag wordt aan de leerlingen van leerjaar 1
tot en met 7 meegegeven
Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 tot en met 7
Disco
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen (en leerkrachten) de
voorjaarsvakantie.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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