Nummer 38, maandag 22 juni 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 38.
1. De schoolregel
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best”

2. Toekomstige activiteiten
-

Vrijdag 26 juni a.s. staat “de meester/juffendag” gepland. Dit betekent dat de
leerkrachten op vrijdag 26 juni a.s. een gezellige en vrolijke dag in hun eigen
lokaal en basisgroep zullen organiseren

-

Het schoolkamp van leerjaar 8: inmiddels is duidelijk dat de jeugdherberg (“De
Kleine Haar” te Gorssel) waar de leerlingen van leerjaar 8 en hun begeleiders
verblijven, van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli a.s. ruimte voor ons
heeft en de Corona-regels volledig kan uitvoeren.
Dit betekent dat het kamp van groep 8 doorgang kan vinden.
De ouders van de betreffende leerlingen zijn hiervan inmiddels op de hoogte
gesteld.
Als begeleiders zullen in ieder geval juf Josje en meester Micha meegaan.
Intern kijken we nog welke andere leerkracht(en) we nog kunnen meenemen.

-

Op dinsdag 14 juli a.s. staat het afscheid van de leerlingen van leerjaar 8
gepland.
Dit afscheidsfeest gaat, binnen de Corona-regels, door.
Bij de musical kunnen twee personen per leerling aanwezig zijn.
Deze twee personen moeten in de aula naast elkaar zitten.
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3. Cito
De komende weken zal er in de groepen weer een aantal Cito-toetsen afgenomen
worden.
Deze toetsen worden aan het begin van de morgen afgenomen.
Dit wetend, vragen wij u er zorg voor te dragen uw kind(eren) op tijd op school
is/zijn.
Ook verzoeken wij u geen dokters- of tandartsbezoekjes e.d. te plannen aan het
begin van de dag. Dank.

4. Personele ontwikkelingen
De komende maanden zal er binnen het team het e.e.a. veranderen.
Allereerst heeft onze collega Jelly Smit (leerkracht van Unit 1) aangegeven met
ingang van 1 september a.s. van haar welverdiende pensioen te gaan genieten.
In de laatste week van dit schooljaar zal Jelly afscheid nemen van de leerlingen en
collega’s van “De Hofvijver”. T.z.t. zal ik u hier nader over informeren.
Inmiddels is de directie er in geslaagd om de vacature, die ontstaat door het vertrek
van Jelly, in te vullen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de heer Jos Timmermans aan
“De Hofvijver” benoemd worden. Jos zal werkzaam zijn in Unit 2.
T.z.t. zal hij zich aan u voorstellen.
Naast Jelly zal ook onze collega Marga Ekkelenkamp (de Intern Begeleider IB van
onze school) van haar welverdiende pensioen gaan genieten.
In Marga’s geval gaat haar pensioen in op 1 november a.s.
Dat lijkt nog ver weg, maar ik meld u dit toch vast nu, omdat Marga haar
werkzaamheden als IB‘er beëindigt per 30 augustus a.s.
Vanaf genoemde datum zal Marga drie dagen per week (en dus tot 1 november a.s.)
lesgeven in Unit 3.
De directie is er gelukkig in samenwerking met de MR en het bestuur van Unicoz in
geslaagd om een nieuwe Intern begeleider aan te trekken.
Mieke Kluiters zal met ingang van 1 augustus a.s. benoemd worden als IB’er van
onze school. Zij zal drie dagen per week in onze school werkzaam zijn
Ook Mieke zal ik vragen zich t.z.t. aan u voor te stellen..
Directie en teamleden zijn erg blij met de komst van onze nieuwe collega’s.
Wij wensen hen een gezellige en goede tijd toe op onze school.
Tenslotte nog een berichtje over onze collega Josje Oud – van Dalen (leerkracht van
Unit 3).
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Zoals velen van u misschien reeds weten (of hebben gezien!) is Josje in blijde
verwachting van haar eerste kindje.
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Josje gaat in per 30 augustus a.s. en
duurt tot en met de kerstvakantie 2020.
Op maandag 4 januari 2021 zal Josje haar werkzaamheden in Unit 3 weer hervatten.
5. De bemanning van de basisgroepen per nieuwe schooljaar.
Hieronder treft u de verdeling van de basisgroepen aan over de in de school
aanwezig leerkrachten; deze verdeling geldt tot en met 31 oktober a.s.
Na genoemde datum is onze collega Marga Ekkelenkamp niet langer meer
werkzaam in onze school.
De directie heeft de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van
Marga reeds geregeld. T.z.t. zal ik u in de nieuwsbrief melden hoe dit geregeld is.
De verdeling van de leerkrachten:
Groep: Floddertje
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Mariëlle
Anneke
Anneke
Mariëlle
Mariëlle

Groep: Kikker
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Anja
Anja
Marieke
Marieke
Marieke

Groep: Pluk
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Rianne
Rianne
Rianne / Marianne
Marianne
Marianne
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Groep: Joke van Leeuwen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Jos
Jos
Jos
Jos
Jos

Groep: Vivian den Hollander
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Aletta
Abbey-Jane
Aletta
Aletta
Aletta

Groep: Anne Frank
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Malinka
Malinka
Malinka
Micha
Malinka

Groep: Michiel de Ruyter
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Rebecca
Rebecca
Rebecca
Rebecca
Rebecca

Groep: Rembrandt van Rijn
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Micha
Marga
Marga
Marga
Micha
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Andere taken in de school:
IB: Mieke Kluiters (3 dagen per week)
ICT: Micha Jansen (1 dag per week)
Adjunct directeur: Micha Jansen (1 dag per week)
Directeur: Hans van Elburg (4 ½ dag per week)
Extra begeleiding Unit 1: Abbey-Jane Philips (1 dag per week)
Tenslotte:
In één van de komende nieuwsbrieven zal ik u melden in welke basisgroep uw
kind(eren) geplaatst is/zijn.
6 Trakteren
Wanneer leerlingen dat willen, mogen zij in hun groep weer trakteren als er een
verjaardag is.
Wel is er een aantal regels:
-

De zaken die getrakteerd worden, moeten verpakt en gezond zijn. Een klein
cadeautje (bijv. een pen, gum o.i.d.) mag natuurlijk ook
De jarigen gaan niet de klassen door en trakteren alleen in hun eigen groep.

7 Een berichtje van de bibliotheek Zoetermeer
“Een leuke zomeractiviteit voor de groepen 3 en 4 van Bibliotheek Zoetermeer.
Vanuit de achtertuin op schattenjacht in 6 verschillende landen… Dat kan met de
thuiseditie van Vakantielezen: een website met zomerse opdrachten en spelletjes
voor het hele gezin. Met Vakantielezen wil de Bibliotheek gezinnen stimuleren om
ook in de zomervakantie aandacht te besteden aan taal en lezen. De leerlingen
krijgen via de leerkracht een landkaart om de stickers op te plakken. Bewaar deze
goed!
Meld je gezin aan op www.vakantie-lezen.nl.
Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je
overal lezen. En met de thuiseditie van Vakantielezen wordt lezen een stuk leuker.
Zo doe je mee: • Meld je gezin aan op www.vakantie-lezen.nl en doe samen de
opdrachten.
• Hebben jullie de 3 opdrachten in een land gedaan? Schrijf het
woord op en haal de sticker in de Bibliotheek. (ook de wijkvestiging)
• Heb je alle stickers verzameld? Maak een foto van jezelf met de
volle landkaart.
• Stuur de foto in en maak kans
op leuke prijzen”.
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6. De kalender voor de komende tijd
23 juni
25 juni
26 juni
6 – 10 juli
6 – 9 juli
14 juli
17 juli
28 augustus

20.00 uur: OR-vergadering
20.00 uur: MR-vergadering
Meester- en juffendag
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Schoolkamp leerjaar 8
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.
16.00 – 17.00 uur: inloopmoment voor alle leerlingen ( zo
mogelijk in het bijzijn van hun ouders/verzorgers)

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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