Nummer 26, maandag 23 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 26.
De eerste week waarin de school dicht is zit er inmiddels op.
Een week waarin iedereen aan de nieuwe situatie moe(s)t wennen.
Voor de collega’s betekende dat, dat zij moesten nadenken over de aanpak van “het
onderwijs op afstand”.
Voor u als ouders/verzorgers betekende dit, dat u ineens voor opvang thuis van uw
kind(eren) moest zorgen. Daarnaast mogelijk ook thuis aan het werk én zo maar
ineens moeten acteren als” juf of meester”.
Wij beseffen dat dit voor u een behoorlijk inspannende taak is.
We hopen dat u al die bijzondere taken op een goede wijze kunt combineren en
spreken onze waardering uit voor uw inzet, feedback en enthousiasme.
Wat we ook zeer waarderen zijn alle positieve berichten die we via de mail van u
ontvangen: erg leuk om te lezen en zeker een “hart onder de riem”.
Dank ook voor alle kleine blijken van meeleven in de vorm van allerlei lekkers dat
naar school werd gebracht.
Wij vinden het erg leuk dat u op die wijze aan ons denkt.
Als team blijven wij onze best doen om uw kind(eren) zo goed mogelijk bij te staan.
Daarbij maken we ze veel mogelijk gebruik van uw feedback, met maar één doel:
met elkaar deze bijzondere, spannende en vervelende periode doorkomen.
Allemaal veel sterkte en vooral gezondheid toegewenst!!

1. De schoolregel:
Deze week geen schoolregel.

2. De Oud Papier Actie
De volgende Oud Papier Acties vinden plaats op 16 mei en 4 juli 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!
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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. Het Coronavirus
De eerste week waarin de school gesloten was, zit er op. Hopelijk nog maar twee
weken. De afgelopen week was er elke dag een aantal kinderen op school; de ene
dag 8, maar er was ook een dag dat er maar één leerling naar school kwam.
In alle gevallen betrof het kinderen van ouders/verzorgers, waarvan tenminste een
ouder een zgn. “cruciaal beroep” heeft.
De leerkrachten hebben de afgelopen week gedeeltelijk thuis en op school gewerkt.
Hierbij werd bijvoorbeeld achterstallige administratie bijgewerkt, werd er zorg voor
gedragen dat onze leerlingen thuis digitaal aan het werk kunnen (blijven) en werden
er bijvoorbeeld magazijnen opgeruimd.
Momenteel zijn er twee leerkrachten ziek. Anderen werken uit voorzorg thuis.
Zoals gezegd, hopelijk nog twee weken.
Wat er daarna gebeurt, moeten we afwachten.
Mocht u nog vragen of opmerkingen over e.e.a. hebben, dan kunt u contact met ons
opnemen.
Dat geldt ook voor het aanvragen van opvang voor uw kind(eten) wanneer (één van)
beide ouder(s)/verzorger(s) een cruciaal beroep heeft/hebben of voor het eventueel
lenen van een laptop.
Wanneer er sprake is van een Coronabesmetting in uw gezin, verzoek ik u dit aan
mij door te geven.

4. Donderdag 26 en vrijdag 27 maart a.s.
Op deze dagen zou er een tweedaagse studiebijeenkomst zijn voor alle
leerkrachten. De kinderen zouden dan vrij zijn.
Inmiddels is natuurlijk duidelijk dat deze twee dagen niet door kunnen gaan.
Van een ouder kregen we een mailtje met de vraag of deze twee (voor de leerlingen
vrije) dagen nu ineens lesdagen zijn.
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Als team hebben we helemaal niet stilgestaan bij dit feit.
Met elkaar hebben we n.a.v. van het mailtje besloten, dat genoemde dagen geen
lesdagen zijn: kinderen mogen aan hun weektaak werken, maar dit hoeft op beide
genoemde dagen dus niet!
Bij het maken van de weektaak van volgende week zullen de leerkrachten rekening
houden met dit feit.

5. Toekomstige activiteiten
Inmiddels wordt duidelijk dat een aantal activiteiten niet door zal gaan, verplaatst
wordt en/of “in afgeslankte vorm” doorgang zal vinden
Een opsomming:
-

Week van de lentekriebels; vervallen. We kijken of er een ander tijdstip is
De grote rekendag (25 maart); vervallen. We kijken of er een ander tijdstip is
Kom in de klas (31 maart); vervallen.
Buitenles/kikkerdag (7 april); vervalt. We kijken of er een andere datum
mogelijk is
Kerk in school (9 april); gaat niet door. Het paasontbijt wél.
17 april: Koningsspelen. Niet op het veld, maar in de groepen; duurt tot 12.00
uur.

Wat ook niet door is gegaan, is de opening van ons KDV en de onthulling van ons
nieuwe gevelbord. Hiervoor wordt in overleg met de medewerkers van “De Drie
Ballonnen” een nieuwe datum gekozen.
De komende weken zijn er ook vergaderingen van de OuderRaad (OR) en
MedezeggenschapsRaad (MR). In overleg met de voorzitters zal bepaald worden
hoe we hier mee omgaan.
Wanneer er nadere mededelingen zijn, hoort u dit van mij.

6. Bericht van onze SMW’er, Nikki Bouwman
Beste ouders,
Met de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus staan we met z’n allen voor een pittige
uitdaging: we moeten zo veel mogelijk binnen blijven, de kinderen zijn thuis van school en er kan
sprake zijn van angst. Onder deze omstandigheden wordt er van veel ouders verwacht dat zij hun
werkzaamheden (thuis) zo goed mogelijk voortzetten. We kunnen ons voorstellen dat dit spanning
kan opleveren in de thuissituatie. Ook voor dit soort vragen/opvoedondersteuning kan er contact
opgenomen worden met schoolmaatschappelijk werk. Nikki is hiervoor telefonisch bereikbaar.
Hiervoor kan een afspraak worden ingepland of er kan gebruik gemaakt worden van het telefonisch
spreekuur. Nikki (06-25688743) is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15
en 16 uur.
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Met vriendelijke groet,
Nikki Bouman
Schoolmaatschappelijk werker Primair Onderwijs Zoetermeer
Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (m.u.v. schoolvakanties)
m. 06 - 256 887 43
e. n.bouman@jeugdformaat.nl

Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg
070 308 02 17

Schoolformaat.nl

7. De kalender voor de komende tijd
9 april
9 april
10 t/m 13 april
14 april
17 april
17 april
12 mei
13 mei
14 mei
16 mei
17 mei
18 mei:
19 met
20 mei
21 mei
28 mei
29 mei
8 – 11 juni
23 juni
26 juni

8.45 uur: Paasontbijt.
Einde gratis schoolfruitverstrekking.
Paasvakantie
Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Koningsspelen (tot 12.00 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 uur: MR-vergadering
9.00 tot ca. 12.30 uur: Oud Papier Actie
Kerk-schooldienst
Kom in de klas
Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni a.s.
Schoolreis leerjaar 1 – 7
Hemelvaartvakantie; deze duurt tot en met 24 mei a.s.
20.00 uur: MR-vergadering
Om 12.00 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
1 juni a.s.
Schoolkamp leerlingen leerjaar 8
20.00 uur: OR-vergadering
Hofvijver’s got talent/meester- en juffendag

4.

2 juli
4 juli
6 – 10 juli
14 juli
17 juli

20.00: MR-vergadering
Oud Papier Actie
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

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