Nummer 13, 2 december 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 13.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Kijk eerst naar jezelf”.
2. Het schoencadeau
Vorige week mochten onze leerlingen in de school hun schoen zetten.
De volgende morgen zat er in alle schoenen een klein cadeautje: een marker(stift).
Maar ……. Sint had blijkbaar niet zo handig ingekocht, want heel veel markers
bleken het niet te doen.
Sint heeft intussen met de leverancier van de markers gesproken.
Deze heeft aangegeven dat er nieuwe markers geleverd zullen worden, maar dan
moeten de oude, niet werkende markers wel bij de leverancier ingeleverd worden.
Dus…….. leerlingen die thuis nog een niet-werkende marker hebben, moeten deze
zo spoedig mogelijk op school inleveren.
Sint zal ervoor zorgen dat de niet-werkende markers worden omgeruild voor wélwerkende en zal deze nieuwe markers vervolgens op school afleveren.

3. 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.
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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

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

gele meloen, waspeen, appel.
5. Sint-Nicolaas
Wij hebben van Sint en zijn Pieten vernomen dat zij onze school dit jaar weer met
een bezoekje zullen vereren.

Sint heeft aangegeven dat hij om 8.30 uur bij het basketbalveld aan de Parkdreef
aan zal komen.
Dit betekent dat alle leerlingen om uiterlijk 8.30 op het basketbalveld aanwezig
moeten zijn, zodat we met elkaar de Sint en zijn Pieten kunnen verwelkomen.
Nadat we dit gedaan hebben, lopen we naar school.
Vervolgens zal de Sint een bezoekje aan alle groepen brengen.
Sint is tot 12.00 uur in de school.
Daarna gaat hij weg en zijn alle leerlingen vrij.

6. “Kom in de klas”
Afgelopen woensdag konden ouders/verzorgers in het kader van het “kom in de klasmoment” een bezoekje brengen aan de groep(en) van hun kind(eren).
Een flink aantal ouders heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Het volgende “kom in de klas-moment” zal plaatsvinden op donderdag 9 januari a.s.
Na de kerstvakantie zullen de invullijsten bij de basisgroepen hangen.

7. De verkeerssituatie bij de school.
Leerlingen van Unit 3 zetten elke werkdag van de week “het beertje” buiten (en ’s
middags weer binnen!)
Met dit beertje proberen we te bereiken dat het verkeer wat langzamer langs de
school rijdt en hopen we dat onze leerlingen veilig van het zebrapad gebruik kunnen
maken.
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Afgelopen week werd één van de ouders, samen met haar kinderen en terwijl zij al
op het zebrapad liepen, ernstig gehinderd bij het oversteken door een doorrijdende
auto.
Aan “vreemde chauffeurs kunnen we helaas niet zo veel doen, maar als
ouders/verzorgers van leerlingen van onze school kunnen we wél een voorbeeld zijn
en er voor zorgen dat de verkeerssituatie bij de school zo veilig mogelijk is.
8. De kalender voor de komende maanden
5 december

10 december
14 december
18 december
19 december
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
4 maart
16 – 20 maart
19 maart
21 maart
24 maart
25 maart

Sint-Nicolaas: de leerlingen moeten uiterlijk om 8.30 uur
aanwezig zijn bij het basketbalveld aan de
Parkdreef/Weigeliapark.
Alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.
20.00 uur: OR-vergadering
Oud Papier Actie
18.30 uur: Kerstviering; uitnodiging volgt
Inloop tussen 8.45 en 9.45 uur; alle leerlingen moeten om 9.45
uur op school zijn.
Ca. 9.00 uur: Kerstontbijt. De deuren van de school gaan open
op de normale tijd, dus om 8.35 uur.
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; nadere berichten volgen
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen (en leerkrachten) de
voorjaarsvakantie. Deze duurt tot en met zondag 1 maart
Luiscontrole
Week van de lentekriebels
20.00: MR-vergadering
Oud Papier Actie
20.00 uur: OR-vergadering
De grote rekendag
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26 en 27 maart
31 maart

Team 2-daagse: alle leerlingen zijn deze twee dagen vrij.
“Kom in de klas”.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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