Nummer 17, 13 januari 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 17.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Veiligheid voor alles”.

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 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:
avocado, mandarijn, sinaasappel.

4. Oliebollen en (kinder)champagne.
Maandag 6 januari jl. hebben alle leerlingen en leerkrachten ( en een aantal
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ouders/verzorgers) gezamenlijk op het voorplein van de school het nieuwe
kalenderjaar ingeluid.
Met een oliebol en een glas “champagne” wensten wij elkaar een voorspoedig,
gezond en gelukkig nieuwjaar.
Graag wil ik de leden van de OuderRaad bedanken voor hun hulp deze morgen.
Ook gaat er een woord van dank uit naar de (vier) ouders/verzorgers die dit keer
zorg hebben gedragen voor het bakken van de oliebollen en wafels.
Allemaal hartelijk dank.

5. “Kom in de klas”
Donderdag 9 januari a.s. was er weer een “Kom in de klas”-mogelijkheid.
Tussen 9.00 uur en 10.15 uur heeft een groep ouders/verzorgers een kijkje genomen
in de groep(en) van hun kind(eren) .De volgende “kom in de klas-morgen” vindt
plaats op 31 maart a.s.

6. De Cito-toetsen
Vandaag, maandag 13 januari, is de Cito-periode gestart; 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 gezonde school.
Momenteel is een tweetal collega’s van onze school, in samenwerking met de GGD,
bezig met de aanvraag van het nieuwe vignet “Gezonde school”.
Dit is noodzakelijk, omdat de oude vignetperiode komende zomer afloopt en er dus
een nieuw vignet aangevraagd moet worden.
Verheugend is het te zien dat steeds meer ouders/verzorgers er zorg voor dagen dat
hun kind(eren) als er een verjaardag is, een gezonde traktatie mee naar school
brengt.
In onze school mogen kinderen op hun verjaardag “de klassen rond”.
Zij krijgen dan een mooie kaart mee, waarop de leerkrachten een verjaardagswens
schrijven.
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Ook mogen zij de leerkrachten een kleine traktatie geven, maar dit is niet verplicht!
Als kinderen er voor kiezen de leerkrachten ook een traktatie te geven, verzoeken wij
u er zorg voor te dragen dat deze traktatie óók gezond is!
U kunt dan bijv. denken aan een stuk fruit, “aanmaaksoep”, een klein presentje o.i.d.
Nogmaals: het personeel trakteren mag, maar het hoeft niet!
8. De kalender voor de komende maanden
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
26 en 27 maart
31 maart
7 april
9 april
9 april
10 t/m 13 april
14 april
15 en 16 april
17 april
17 april

Afname Cito-toetsen in alle groepen
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (woens)dag vrij
9.00 tot ca. 12.30 uur: 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 a.s.
Luiscontrole
Week van de lentekriebels
20.00: MR-vergadering
9.00 tot ca. 12.30 uur: 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”.
“Kikkerdag” en buitenlesdag.
8.45 uur: Paasontbijt.
Einde gratis schoolfruitverstrekking
Om 15.00 uur start voor alle leerlingen de paasvakantie
Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij.
IEP-toets leerjaar 8
Koningsspelen (tot 12.30 uur)
Om 12.30 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
meivakantie. Deze duurt tot en met dinsdag 5 mei

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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