Nummer 16, 6 januari 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 16.
Graag wil dit schrijven beginnen met u allen en allen die u lief zijn, een geweldig,
voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar toe te wensen.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Rust in het gebouw”.

2. De Oud Papier Actie
Op 1 februari en 21 maart 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:

watermeloen, waspeen, mandarijn.
.
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4. Het KinderDagVerblijf.
Vandaag is ons KDV open gegaan.
Waarschijnlijk heeft u al even door de ramen naar binnen gekeken en gezien dat ons
KDV er geweldig uit ziet.
De eerste kinderen zijn inmiddels aangemeld en de verwachting is, dat het aantal
kinderen (van 0 tot 4 jaar) snel toe zal nemen.
Coördinator van het KDV is Sonja Dijkhuizen.
Het KDV zal op werkdagen open zijn van ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 18.30
uur. De groep van het KDV heet “De eendjes”.
De officiële opening van ons KDV is op woensdag 18 maart a.s. om 9.00 uur.
T.z.t. ontvangt u een officiële opening voor deze feestelijke activiteit.
.
5. “Kom in de klas”
Donderdag 9 januari a.s. is er weer een “Kom in de klas”-mogelijkheid.
Tussen 9.00 uur en 10.15 uur kunt u een kijkje in de groep(en) van uw kind(eren)
nemen. U dient zich hier voor in te schrijven.
Er zijn 8 plaatsen per groep: en ….. vol is vol!
De intekenlijsten hangen bij de basisgroepen.

6. De Cito-toetsen
Maandag 13 januari a.s. start de Cito-periode; deze duurt tot en met 7 februari a.s.
Tijdens deze periode zullen er regelmatig toetsen afgenomen worden in de
groep(en) van uw kind(eren).
Tijdens deze periode is het belangrijk dat de kinderen uitgerust op school komen.
Ook dient u er voor te zorgen dat bezoekjes aan bijv. de tandarts of dokter buiten
schooltijd of na 7 februari plaatsvinden. (overmacht natuurlijk uitgezonderd)

7. De kalender voor de komende maanden
6 januari
6 januari
8 januari
9 januari
9 januari
13 januari t/m
7 februari
22 januari
1 februari

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
Oud Papier Actie
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7 februari
13 – 20 februari
14 februari
21 februari
4 maart
16 – 20 maart
19 maart
21 maart
24 maart
25 maart
26 en 27 maart
31 maart

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
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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