Nummer 28, maandag 6 april 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 28.
Het was te voorzien: de sluiting van de scholen gaat nog langer duren.
In ons geval betekent dit, dat we in ieder geval tot en met vrijdag 17 april a.s.
gesloten zullen zijn.
18 april begint de meivakantie; deze duurt tot en met dinsdag 5 mei a.s.
Tijdens de meivakantie zal de regering een besluit nemen over de situatie na de
meivakantie; allemaal “duimen” dat de scholen weer open kunnen gaan.
Inmiddels is duidelijk dat de overige maatregelen die nageleefd moeten worden om
de Corona-crisis te laten verdwijnen, in ieder geval tot 1 juni a.s. zullen duren.
Eén van de maatregelen is het verbod om “” samen te scholen” met meer dan drie
personen.
Over een aantal weken (op woensdag 20 mei a.s.) zouden we met de leerjaren 1 tot
en met 7 op schoolreis gaan naar familiepark “Drievliet”.
De site van “Drievliet” meldt momenteel dat het park “tijdelijk gesloten is”.
Hoelang die sluiting zal duren wordt niet vermeld, maar het lijkt aannemelijk dat het
park pas na 1 juni a.s. open zal gaan.
Dit alles betekent dat de schoolreis hoogstwaarschijnlijk geen doorgang zal vinden.
De komende weken zullen we in het team bekijken of er alternatieven zijn.
Ook zullen we dan een besluit nemen over de bedragen die al door heel veel
ouders/verzorgers op het rekeningnummer van de school gestort zijn.
Wanneer er meer duidelijk is, hoort u dit van mij.
Het besluit van onze regering maakt duidelijk dat onze school, tot de meivakantie,
nog twee weken gesloten is.
Tijdens die twee weken zullen de teamleden het onderwijs “op afstand” voor uw
kind(eren) blijven verzorgen.
Ook proberen de leerkrachten op diverse manieren contact met “hun” kinderen te
houden. U heeft hierover afgelopen vrijdag een mededeling van Micha Jansen
ontvangen.
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Intussen worden er zeer regelmatig lieve, leuke en lekkere cadeautjes voor de
teamleden op school afgeleverd.
Dit vinden we buitengewoon lief en aardig en waarderen we allemaal zeer. Dank
daarvoor!!
Als teamleden danken wij u voor uw hulp, enthousiasme en inzet de afgelopen
weken en wensen wij u de komende twee weken veel sterkte en succes in uw rol als
“juf of meester”.
Vanzelfsprekend wensen wij u allen ook hele plezierige Paasdagen!

1. De schoolregel:
Deze week geen schoolregel.

2. De Oud Papier Actie
De volgende Oud Papier Acties zijn gepland op 16 mei en 4 juli a.s.
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. Toekomstige activiteiten
Inmiddels wordt duidelijk dat een aantal activiteiten niet door zal gaan,
Een opsomming:
-

Buitenles/kikkerdag (7 april); vervalt. We kijken of er een andere datum
mogelijk is
Kerk in school (9 april); gaat niet door.
Het Paasontbijt (9 april) gaat niet door.
17 april: Koningsspelen; deze vinden geen doorgang.
Wat ook niet is doorgegaan, 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.
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Het team zal, wanneer de school weer opengaat, bekijken welke activiteiten we in de
laatste maanden van dit schooljaar nog een plaatsje kunnen geven.
Als daarover meer duidelijk is, hoort u dit van mij.
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.

4. Studiedag 14 april a.s.
Dinsdag 14 april a.s. is er een studiedag gepland.
Deze studiedag zal door alle gevolgen van de Coronacrisis geen doorgang vinden.
Dit wetend, wordt deze dag gewoon als “schooldag” aangemerkt.
Ouders/verzorgers met een “vitale” beroepen die hun kind(eren) deze dag op school
moeten laten opvangen, kunnen hun kind(eren) dus “gewoon” naar school laten
komen.

5. De kalender voor de komende tijd
(onder voorbehoud en afhankelijk van event. verdere Coronamaatregelen)
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
2 juli
4 juli
6 – 10 juli

Om 12.00 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
20.00: MR-vergadering
Oud Papier Actie
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
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14 juli
17 juli

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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