Nummer 22; maandag 15 februari ‘21

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 22.
1. De regel van de week
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best”.

2. Mondkapjes
Graag nog even uw aandacht voor het volgende: we adviseren u dringend
mondkapjes op het schoolplein te dragen.
Hetzelfde geldt voor ouders/verzorgers die met toestemming van de teamleden even
in de school zijn. Dank!

3. Ophalen leerlingen leerjaar 3
De leerlingen van leerjaar 3 gaan naar huis door de klapdeuren van de aula.
Een vriendelijk verzoek aan de ouders/verzorgers om niet vlak voor de deur van de
aula op hun kind te wachten, maar achter de rood-witte lijn.
Dit is veiliger voor ons en u en zorgt ervoor dat de leerkrachten van leerjaar 3 een
beter overzicht hebben op het naar huis gaan van hun leerlingen.

4. Schoolfruit en schoolmelk
Deze week wordt het volgende schoolfruit aan de leerlingen gegeven:
Woensdag: blauwe druiven
Donderdag: waspeen
Vrijdag:
peer
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Er is vanaf deze week ook weer gratis zuivel.
Dit keer kunnen de leerlingen gratis melk of karnemelk drinken.
De kinderen mogen dus weer allemaal een beker meenemen.

5. De gezonde school
De Hofvijver is “gezonde school”.
Daarom verstrekken we onze leerlingen elke week (3 dagen) gratis groente/fruit en
kunnen de kinderen ook gratis melk en karnemelk (soms yoghurt) drinken.
Op de twee dagen (maandag en dinsdag) dat er geen gratis groente/fruit is,
verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij zelf voor een gezonde “pauzehap”
zorgen.
Binnen de school doen wij ons best om onze leerlingen duidelijk te maken wat
gezonde voeding is.
Wij zien helaas echter steeds meer dat kinderen allerlei zoete zaken (zoals bijv.
koek) meenemen. Dat is NIET de bedoeling.
Ik verzoek u daarom geen koek en andere zoete zaken aan uw kind(eren) mee te
geven; het is immers niet zo gezond en er gaat een minder goed voorbeeld naar
leerlingen uit die zich wél aan de gezonde-schoolafspraken houden.

6. Een tweetal vragen uit de leerjaren van unit 1
In verband met de Corona-maatregelen melden de collega’s van unit 1 u het
volgende:
-

De leerlingen mogen geen speelgoed mee naar school nemen
Wilt u uw kinderen a.u.b. “makkelijke” schoenen” aandoen die de kinderen zelf
aan of uit kunnen doen. Dit voorkomt dat de leerkrachten te dicht bij de
leerlingen moeten komen om hen te kunnen helpen bij het aan- en uitdoen
van de schoenen.

7. Trakteren
Wanneer een leerling jarig is, mag er getrakteerd worden in de groep waarin hij/zij
zit.
Deze traktatie moet verpakt (én gezond) zijn.
De jarige mag, in verband met de Corona-regels, niet “door te klassen”.

8. Cito-toetsen en andere zaken.
-

Op 15, 16, 17 en 18 februari a.s. vinden de VO-adviesgesprekken met de
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ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 8 plaats. Dit gebeurt via Teams.
-

De Cito-toetsen voor de leerjaren 3 tot en met 7 zullen starten op 15 februari
De Cito-periode loopt door tot uiterlijk donderdag 18 maart a.s.

-

De ontwikkelingsverslagen worden aan de leerlingen van leerjaar 1 – 7
meegegeven op woensdag 24 maart a.s.
Dit i.v.m. de team-tweedaagse die plaats vindt op donderdag 25 en vrijdag 26
maart a.s.

-

De (verplichte) tien-minutengesprekken vinden plaats in week 13: 29 maart tot
en met 1 april a.s. Dit gebeurt wederom via Teams.

9. De agenda voor de komende periode
15 februari
15, 16,17 en 18
februari
16 februari
19 februari
2 maart
3 maart
4 maart
11 maart
15 – 19 maart
24 maart
24 maart
25 en 26 maart
29 maart – 1 april
1 april
2 – 5 april
8 april
13 april
15 april
20 en 21 april
22 april
23 april

Start Cito-periode leerjaar 3 - 7; deze loopt tot 18 maart a.s.
Gesprekken Voortgezet Onderwijs-advies met
ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 8.
Dit zal gebeuren via Teams.
Ontruimingsoefening (als het weer het toelaat!!)
De voorjaarvakantie begint om 12.00 uur en duurt t/m zondag
28 februari
20.00: OR-vergadering
Luiscontrole ??
20.00: MR-vergadering
Leerlingenraad
Week van de lentekriebels
Ontwikkelingsverslagen worden meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 1 – 7.
Grote rekendag
Team-tweedaagse: alle leerlingen zijn deze dagen vrij.
Tien-minutengesprekken leerjaar 1 – 7. (via Teams)
Paasontbijt
Paasvakantie
Buitenles- en Kikkerdag
Studiedag (alle leerlingen zijn deze dag vrij)
Laatste dag schoofruit
Ieptoets leerjaar 8
20.00: MR-vergadering
Koningsspelen
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23 april

12.30 uur: start meivakantie; deze duurt tot en met zondag 9
mei

Bovenstaande activiteiten allemaal onder voorbehoud.
Tot zo ver deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg
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