Nummer 21, 10 februari 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 21.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”.

2. De Oud Papier Actie
Op 21 maart en 16 mei 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 het volgende Schoolfruit aan de leerlingen
gegeven:
Woensdag : meloen
Donderdag : sinaasappel
Vrijdag
: appel
.
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4. De tien-minutengesprekken
De volgende (verplichte) tien-minutengesprekken vinden plaats vanaf 13 februari a.s.
De periode waarin deze gesprekken plaatsvinden loopt tot de voorjaarsvakantie.
Als ouders/verzorgers kunt u zelf het tijdstip en de datum van het gesprek plannen.
Dit doet u via de Parro-app.
U kunt zich inschrijven tot dinsdag 11 februari a.s.16.00 uur.
Ouders/verzorgers die zich op dinsdag 11 februari niet hebben ingeschreven,
worden door de basisgroepleerkracht ingedeeld en vervolgens uitgenodigd.

5. De kalender voor de komende maanden
10 en 11 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
12 mei
13 mei
14 mei
16 mei

VO-advies- en schoolkeuzegesprekken leerlingen leerjaar 8.
De leerlingen van leerjaar 8 zijn van harte welkom bij de
gesprekken
Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 tot en met 7
De leerlingen van leerjaar 4 en hoger zijn van harte welkom bij
deze gesprekken
Disco; de uitnodiging is reeds verstuurd
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.
Paasvakantie
Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij.
IEP-toets leerjaar 8. Nadere informatie volgt.
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
20.00 uur: OR-vergadering
Open morgen
20.00: MR-vergadering
9.00 tot ca. 12.30 uur: Oud Papier Actie
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17 mei
18 mei:
19 met
20 mei
21 mei
28 mei
29 mei

Kerk-schooldienst
Kom in de klas
Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni
Schoolreis leerjaar 1 – 7
15.00 uur: start Hemelvaartvakantie; deze duurt tot en met
24 mei
20.00 uur: MR-vergadering
Om 12.00 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
1 juni

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg.
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