Nummer 29, dinsdag 14 april 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 29.
Week vier: een nieuwe (korte) week waarin we als leerkrachten “onderwijs op
afstand” moeten (en willen!) geven. We doen dat graag, maar missen de kinderen en
u steeds meer!
Gelukkig lukt het steeds beter om alle leerlingen te bereiken en slagen we er in om
met bijna alle leerlingen telefonisch of Video-bel-contact te hebben.
Ook is duidelijk dat heel veel ouders/verzorgers er in slagen om hun eigen
werkzaamheden te combineren met hun rol als “leerkracht”.
Wij blijven daar heel veel bewondering voor hebben en zijn u daar heel dankbaar
voor.
Intussen worden er nog steeds allerlei 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!!
Vrijdag 17 april a.s. om 12.00 uur begint voor alle leerlingen en leerkrachten de
meivakantie. Deze duurt tot en met dinsdag 5 mei a.s.
Tijdens de meivakantie zijn leerlingen en leerkrachten echt vrij; er is dan geen
weektaak en schoolwerk voor de leerlingen en er zijn ook geen contactmomenten.
In de meivakantie, op dinsdag 21 april a.s., zal het kabinet duidelijk maken of de
Corona-maatregelen gedeeltelijk versoepeld kunnen worden.
Ook wordt dan duidelijk of de school weer (gedeeltelijk???) geopend wordt en
wanneer dat eventueel gebeurt.
Mocht het zo zijn dat dat gebeurt, dan zal ik u in de meivakantie melden wat de
nieuwe situatie is en welke regelingen we dan eventueel treffen. Houd dus uw mail in
de gaten.
Wanneer de school echter (vanaf woensdag 6 mei a.s.) nog (helemaal of
gedeeltelijk) gesloten is, zullen we onze huidige aanpak (weekrooster, onderwijs op
afstand, contactmoment e.d.) voortzetten.
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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:
-

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.

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. Doeboek YMCA
De YMCA zet zich in voor ontspanning, vermaak en plezier
van kinderen. Helaas kan dit nu niet op locatie, dus bieden
we je graag dit doeboek aan!
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Dit boekje is gemaakt door onze vrijwilligers en kun je hier downloaden. Heb je geen
printer maar wil je wel graag een boekje dan kun je dat vanaf morgen (woensdag 15
april) op school komen afhalen. We delen de boekjes uit, daarbij houden we
natuurlijk 1,5 meter afstand, we willen je vragen daar rekening mee te houden als je
langs komt.

5. De kalender voor de komende tijd
(onder voorbehoud en afhankelijk van event. verdere Coronamaatregelen)
17 april
Kort na 21 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
14 juli
17 juli

Om 12.00 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
meivakantie. Deze duurt tot en met dinsdag 5 mei a.s.
Nadere informatie over het wel of niet (gedeeltelijk) open gaan
van de school
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
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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