Nummer 1, maandag 31 augustus
2020.
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 1, de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

1. De schoolregel
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Veiligheid voor alles”.

2. Corona; en hoe nu verder?
Afgelopen donderdag (28/8) heb ik u een heleboel informatie gestuurd die
samenhangt met de Corona-crisis.
Duidelijk is dat er voorlopig nog allerlei maatregelen moeten worden genomen, die
noodzakelijk zijn om besmetting met het virus te voorkomen.
Momenteel zijn alle leerkrachten gelukkig gezond en in staat om te werken.
We hopen en gaan er eigenlijk van uit dat dit zo blijft.
Maar zeker is dit niet; het kán zijn dat er in de toekomst leerkrachten afwezig zullen
zijn door ziekte.
Zoals u weet is het vinden van invallers voor afwezig leerkrachten vrijwel onmogelijk:
door het tekort aan leerkrachten zijn er bijna geen leerkrachten die willen invallen.
Als één van onze leerkrachten ziek wordt, trachten wij dat allereerst intern op te
lossen, door parttime werkende collega’s te vragen langer te werken.
Ook kunnen we er voor kiezen een aantal leerlingen te verdelen over de groepen
waarvan de leerkrachten wel aanwezig zijn.
Als dat niet lukt, zullen we de betreffende groep naar huis sturen.
Dit zullen we nooit op de eerste ziektedag doen.
Kinderen van ouders/verzorgers met vitale beroepen zullen wij, net als vóór de
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zomervakantie, blijven opvangen.
Wanneer leerlingen een (deel van de) week thuis zouden moeten zijn, krijgen zij
thuisonderwijs zoals dat ook vóór de zomervakantie geregeld was.
Tijdens de periode dat leerlingen thuis blijven wij vanzelfsprekend naar een invaller
zoeken; je weet immers maar nooit!
Laten we hopen dat iedereen gezond blijft, zodat al het bovenstaande niet nodig is.

3. De jaarkalender
De jaarkalender van de school zal vandaag of morgen aan uw oudste zoon of
dochter meegegeven worden.
Wanneer u een extra exemplaar van de kalender wilt hebben, kunt u deze bij
ondergetekende komen ophalen.
4. De schoolbibliotheek
Zoals u weet, beschikken wij als school over een fantastische schoolbibliotheek.
Onze leerlingen kunnen hieruit boeken lenen die zij op school of thuis kunnen lezen.
Deze bibliotheek moet op orde worden gehouden.
De leerkrachten hebben hier geen tijd en gelegenheid voor en voor leerlingen is het
een (te) lastige taak.
Wij zijn daarom opzoek naar ouders/verzorgers die deze belangrijke taak op zich
willen en kunnen nemen.
We willen de bieb graag openstellen op de volgende tijdstippen:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 – 15.00 uur
- Woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Bent u in staat om ons te helpen op één of meer van deze tijdstippen, dan verzoeken
wij u zich aan te melden via het volgende emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl

5. De kalender voor de komende tijd
31 augustus
2 september
8 september
14 – 18 sept
15 september
17 september

Eerste schooldag van het schooljaar 2020 – 2021
Luiscontrole??
Ontruimingsoefening
10-minutengesprekken “omgekeerd”.
20.00: OR-vergadering
Vergadering Leerlingenraad
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18 september
21 – 25 spet.
21 september
24 september
1 oktober
5 oktber
8 oktober
14 oktober
15 oktober
17 oktober
27 oktober
28 oktober

Schoolbrengdag
Week tegen Pesten
Schoolfotograaf
Start projectperiode / Kinderboekenweek
20.00: MR-vergadering
Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij.
18.00 – 19.15: openavond project/boekenweek
NSCCT-test leerjaar 7 en 8
NSCCT-test leerjaar 4, 5 en 6
Start herfstvakantie; deze duurt tot en met zondag 25 oktober
20.00: OR-vergadering
luiscontrole

Of alle bovengenoemde activiteiten kunnen doorgaan zoals we gewend zijn, zal
afhangen van alle ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuws van “De Hof van Seghwaert

Kinderactiviteiten op woensdagmiddag.
In het voorjaar zijn de kinderactiviteiten op de woensdagmiddag in de Hof van
Seghwaert niet doorgegaan in verband met corona.
Maar vanaf wo 2 sept tot en met de herfstvakantie hebben we weer een
kinderactiviteit in de Hof.
Iedere woensdag van 14 tot ca 15.30 uur.
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Kom jij ook lekker buitenspelen en knutselen?
Op zondagmiddag 6 september is er een

kinder-speelmiddag. Het is najaar en de egels
gaan bijna in winterslaap. Maar eerst kun je
er nog veel over leren in de Hof. Daarom is
het thema
Egels
De middag is voor kinderen van ca. 3 tot 8 jaar. Er wordt voorgelezen
voor de kleine kinderen. De Egelopvang Zoetermeer komt vertellen over
egels.
Er is een kinderworkshop en er kan natuurlijk lekker gespeeld worden.
Natuurlijk staat ook het zwerfboekenstation klaar.
Je bent welkom vanaf 13.30 uur. Het voorlezen start om 14 uur en de
kinderworkshop om 14.30 uur.
Trek kleren en schoenen of laarzen aan die vies mogen worden.
De workshop is vrij toegankelijk voor alle kinderen en wordt gegeven
door vrijwilligers. Wij vragen een vrijwillige bijdrage die deze speciaal
voor de Egelopvang bestemd is.
De Hof van Seghwaert is een
perenboomgaard midden in de wijk
Seghwaert. Er is een speciale plek voor
kinderen waar je fijn kan spelen met de
waterpomp en de modderkeuken. Klim
eens in de uitkijktoren, loop over het blote
voeten pad of verstop je in de geheime hut.
Ook zijn er dieren in de boomgaard zoals
kippen en konijnen.

Meer informatie vind je op
www.hofvanseghwaert.nl, op onze
Facebookpagina
www.facebook.nl/hofvanseghwaert
en op
www.voorleesexpress.nl/locatie/zoetermeer
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