Nummer 3, maandag 14 september
2020.
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 3.
1. De schoolregel
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Wees zuinig en netjes”.

2. 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
Helaas heeft zich nog vrijwel niemand aangemeld.
Alleen de woensdag en donderdag is nu geregeld; voor de overige dagen dus nog
niemand.
Mocht u ons kunnen helpen, meldt u dan aan via bovenstaand emailadres.
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3. De schoolfotograaf
Vorige week dinsdag heeft u via de mail informatie ontvangen over de
schoolfotograaf.
Wanneer u een zgn. “broertje/zusje foto wilt laten maken, dient u het strookje in te
leveren dat bij genoemde informatie gevoegd was.
Dit strookje dient u in te leveren vóór dinsdag 15 september a.s. (dat is dus uiterlijk
vandaag!)
U kunt event. ook via de mail aangeven dat er broertje/zusje-foto gemaakt moet
worden (directie@dehofvijver.unicoz)

4. LOL-ouders
Op woensdag 2 september jl. hebben vier Let-Op-Luizen-ouders alle 200 leerlingen
gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten.
Dit was een behoorlijke klus. We zijn erg blij dat deze LOL-ouders dit hebben kunnen
doen.
Maar …… VIER LOL-ouders is echt niet voldoende.
We zij daarom nog op zoek naar tenminste twee LOL-ouders.
Deze ouders dienen na elke schoolvakantie op woensdagmorgen beschikbaar te zijn
tussen 8.45 uur en uiterlijk 9.30 uur.
Ouders/verzorgers die deze belangrijke, noodzakelijke taak op zich willen nemen,
kunnen zich aanmelden via het volgende emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl
Er hebben zich inmiddels twee ouders aangemeld.
Mochten er nog meer ouders/verzorgers zijn die ons willen helpen, dan zijn we daar
blij mee.

5. Vrijdag 18 september: een “warming up” en “de schoolbrengdag”.
Op vrijdag 18 september a.s. starten we de dag met een “warming up”.
Deze activiteit vindt plaats in het kader van “De Nationale sportweek”.
Vanaf 8.45 uur zal er per Unit “een warming up” zijn.
Deze warming up duurt ca. 15 minuten per Unit.
Wanneer de kinderen dat willen kunnen ze in een sportieve outfit naar school
komen.
Vrijdag 18 september vieren wij ook de nationale schoolbrengdag.
Eigenlijk gaat het in de week van 14 tot en met 18 september om de
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“schoolbrengweek”; wij hebben er als team echter voor gekozen slechts één dag aan
dit onderwerp te besteden.
Tijdens de Schoolbrengweek roepen scholen de ouders en leerlingen op om zoveel
mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school
is:
•
•
•
•
•

Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
Goed voor het milieu,
... en het is nog eens leuk ook!

Op vrijdag 18 september mogen onze leerlingen met een versierde fiets, step of
ander vervoermiddel naar school komen.
Kinderen die lopend naar school komen, mogen zichzelf op een bijzondere wijze
“versieren”.
We zijn benieuwd wat voor bijzondere creaties we dit keer weer te zien krijgen.

6. Openavond project- en boekenweek
Wanneer naar de hieronder vermelde “kalender” kijkt, zult u zien dat de openavond
van de project- en boekenweek daar niet meer in staat.
Vanwege de Coronacrisis hebben we helaas moeten besluiten dat deze avond geen
doorgang kan vinden.
In plaats daarvan zullen we u een filmpje toezenden, waarin u de werkstukken van
de leerlingen kunt bekijken.
Vanzelfsprekend zullen we de werkstukken tijdens schooltijd wél met alle leerlingen
bekijken.

7. Ontruimingsoefening
Op dinsdag 8 september jl. heeft er een ontruimingsoefening plaats gevonden.
Tijdens een dergelijke oefening leren we onze leerlingen wat ze moeten doen als de
school ontruimd moet worden en vooral waar ze zich buiten moeten verzamelen.
De ontruiming, waaraan alle leerlingen en ook de kinderen van ons KDV deelnamen,
verliep ordelijk en prima: de school was volledig leeg in drie minuten. Knap!!
De volgende oefening vindt plaats op dinsdag 16 februari a.s.
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8. Dansles voor leerjaar 6, 7 en 8.
In het kader van ‘De Zoetermeerse Cha Cha Bokaal’ zullen de leerlingen van de
leerjaren 6, 7 en 8 op 17 en 24 september a.s. en op 8 oktober a.s. tijdens de gymles
“met de beentjes van de vloer” gaan.

9. Nikki Bouwman stelt zich voor
Hallo. Mijn naam is Nikki Bouman. Ik ben 34 jaar en heb
één dochter.
Ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan
de Hofvijver en ben iedere donderdagochtend aanwezig.
Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet
wanneer een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, je als
ouder opvoedingsvragen hebt, er extra ondersteuning
nodig is voor een kind of bij andere omstandigheden die
extra aandacht voor het gezin vragen. Aanmelden bij
SMW kan via de leerkracht of de IB’er van de school. De
gesprekken met SMW zijn vertrouwelijk en er zijn geen
kosten aan verbonden.
10. Emailadressen leerkrachten
groep

leerkracht

Emailadres

Michiel de
Ruijter

Rebecca Boegheim

rebecca.boegheim@dehofvijver.unicoz.nl

Rembrandt
van Rijn

Micha Jansen

micha.jansen@dehofvijver.unicoz.nl

Marga Ekkelenkamp

marga.ekkelenkamp@dehofvijver.unicoz.nl

Anne Frank

Malinka Bolle

malinka.bolle@dehofvijver.unicoz.nl

Vivian den
Hollander

Aletta van der
Steege

aletta.vandersteege@dehofvijver.unicoz.nl

Joke van
Leeuwen

Jos Timmermans

jos.timmermans@dehofvijver.unicoz.nl

Pluk

Rianne Snatersen

rianne.snatersen@dehofvijver.unicoz.nl
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Marianne Meesters

marianne.meesters@dehofvijver.unicoz.nl

Anja van der Zwan

anja.vanderzwan@dehofvijver.unicoz.nl

Marieke van der
Zwan

marieke.vanderzwan@dehofvijver.unicoz.nl

Mariëlle Dorst

marielle.dorst@dehofvijver.unicoz.nl

Anneke Kerkhoven

anneke.kerkhoven@dehofvijver.unicoz.nl

leerkracht

Abbey-Jane Philips

abbey-Jane.philips@dehofvijver.unicoz.nl

IB

Mieke Kluiters

mieke.kluiters@dehofvijver.unicoz.nl

Directie

Hans van Elburg

directie@dehofvijver.unicoz.nl

Micha Jansen

micha.jansen@dehofvijver.unicoz.nl

Kikker

Floddertje

11. Einddatum zomervakantie 2021
Op de kalender staat dat de zomervakantie 2021 tot en met 30 augustus 2021 loopt.
Dit klopt niet; de zomervakantie 2021 loopt tot en met zondag 29 augustus 2021.

12. De kalender voor de komende tijd
14 – 18 sept
15 september
17 september
18 september
21 – 25 sept.
21 september
24 september
1 oktober
5 oktober
14 oktober
15 oktober
17 oktober
27 oktober

10-minutengesprekken “omgekeerd”.
20.00: OR-vergadering
Vergadering Leerlingenraad
“Warming up” en Schoolbrengdag
Week tegen Pesten
Schoolfotograaf
Start projectperiode / Kinderboekenweek
20.00: MR-vergadering
Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij.
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
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27 oktober
28 oktober
1 november
11 november
16 – 20 november

Open dag
Luiscontrole
Opa/oma-morgen (van 9.00 – 11.00 uur)
“Kom in de klas”.
Week van de Mediawijsheid

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.
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