Nummer 22, 17 februari 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 22.

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 : appel
Donderdag : waspeen
Vrijdag
: kiwi

.
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4. De tien-minutengesprekken
De (verplichte) tien-minutengesprekken vinden plaats vanaf 13 februari jl.
De periode waarin deze gesprekken plaatsvinden loopt tot de voorjaarsvakantie.
5. De disco
Afgelopen vrijdag, 14 februari 2020, heeft de OuderRaad van onze school voor alle
leerlingen het jaarlijkse discofeest georganiseerd.
Dit keer werd de muziek verzorgd door Ronald de Hoog, vader van Guus en Eva.
Onder zijn enthousiaste (bege)leiding hebben heel veel leerlingen er fanatiek op los
gedanst. Naast dansen werd er ook lekker (redelijk gezond) gesnackt: de OR had
weer voor een heleboel lekkers gezorgd.
Met elkaar kijken we terug op een geweldige avond.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik Ronald de Hoog en de leden van de OR
hartelijk te bedanken voor hun inzet en enthousiasme: het was weer geweldig!

6. De Nationale pannenkoekdag.
Op vrijdag 20 maart a.s. doet onze school én het mee met de nationale
pannenkoekdag.
Doel van deze dag is ouderen (in ons geval opa’s en oma’s) een beetje “in het
zonnetje te zetten” door hen uit te nodigen samen met schoolkinderen een lekkere
pannenkoek te eten.
Om deze activiteit mogelijk te maken moet er een aantal zaken geregeld worden:
-

-

-

De pannenkoeken moeten gebakken worden; wij zoeken ouders (of
grootouder) die dit voor ons willen doen. Wij zorgen voor de
pannenkoekenmix. (Groot)ouders die ons willen helpen, kunnen dit melden
via directie@dehofvijver.unicoz.nl
Elke leerling mag één grootouder uitnodigen; deze grootouder moet zich
uiterlijk 13 maart a.s.(laten) aanmelden via het mailadres:
directie@dehofvijver.unicoz.nl
Elke leerling en elke grootouder krijgt één pannenkoek; het is dus
noodzakelijk zelf ook nog voor een lunch/drinken te zorgen

De planning:
-

De leerlingen van groep Floddertje en groep Kikker en de leerlingen van
Unit 3 eten samen met hun gast een pannenkoek tussen 12.00 - 12.30 uur.
De leerlingen van groep Pluk en de leerlingen van Unit 2 eten samen met hun
gast een pannenkoek tussen 12.00 - 12.30 uur.
Wij hopen een heleboel (groot)ouders te
verwelkomen bij deze activiteit.
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7. Officiële opening KinderDagVerblijf
Zoals u allen weet, heeft onze school sinds 6 januari jl. een KinderDagVerblijf (KDV).
Dit betekent dat sinds genoemde datum, kinderen van 0 tot 13 jaar elke dag van het
jaar welkom zijn in de school tussen 7.00 en 18.30 uur.
Het aantal kinderen dat opgevangen wordt in ons KDV én bij de BSO loopt gestaag
op; daar zijn we erg blij mee!
Woensdag 18 maart a.s. zal ons KDV “De eendjes” officieel geopend worden.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een officiële uitnodiging.
Het programma zal starten om 9.00 uur.
Wanneer u dat wenst, bent u van harte welkom
8. De kalender voor de komende maanden
13 – 20 februari

21 februari
4 maart
16 – 20 maart
18 maart
19 maart
20 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

Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 tot en met 7
De leerlingen van leerjaar 4 en hoger zijn van harte welkom bij
deze gesprekken
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
Officiële opening KinderDagVerblijf
20.00: MR-vergadering
Nationale Pannenkoekdag
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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