
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 4. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Rust in het gebouw” 
 
 

2. Honden op het plein 
 
Graag wijs ik u er nog eens op dat de pleinen van de school verboden zijn voor 
honden. Wanneer u uw hond mee neemt naar school, wilt u deze dan a.u.b. buiten 
de pleinen van de school laten wachten. 
 
 

3. Schoolbibliotheek 

Zoals u allen weet, heeft onze school een eigen schoolbibliotheek. 

Hierin boeken die de leerlingen op school kunnen lezen of thuis: de boeken mogen 

nl. ook mee naar huis. 

Voor onze schoolbieb zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die ons willen helpen, 

Het “werk” bestaat uit het helpen van onze leerlingen bij het uitzoeken van een 

leesboek, het registreren van de uitgeleende en teruggebrachte boeken en het 

netjes houden en op orde brengen van de bieb. 

Wij zouden het fijn vinden als we de bieb elke dag een periode kunnen openstellen 

voor onze leerlingen, het liefst aan het begin van de dag. 

Als er een ouder/verzorger is die beschikbaar is aan het eind van de dag, is dat 

natuurlijk ook prima. 

Ouders/verzorgers die ons één of meerdere dagen per week kunnen en willen 

helpen, kunnen dit melden via het volgende emailadres: 

directie@dehofvijver.unicoz.nl 
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4. Officiële opening IKC 

Zoals u weet, hebben wij woensdag 15 september jl. “IKC De Hofvijver” officieel 

geopend. Met elkaar kijken we terug op een fantastisch feestje. 

 

5. De schoolfotograaf 

Vandaag zijn alle leerlingen, broertjes/zusjes en kinderen van het KDV op de foto 

gezet. De foto’s zullen over ongeveer drie weken op school worden afgeleverd en 

worden vervolgens aan de kinderen meegegeven. 

 

6. De agenda voor de komende periode 

 

24 september Schooltandarts 

27 sept t/m 1 okt. Week tegen pesten 

27 september Start project/boekenweek: thema: “Worden wat je wilt”. 

30 september Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober Kerk-schooldienst in de Ichthuskerk 

11 oktober 20.00: OR-vergadering 

12 oktober Openavond project/boekenweek 

14 oktober NSCCT (IQ-test in leerjaar 4, 6 en 8) 

14 oktober 20.00: MR-vergadering 

15 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
24 oktober 

26 oktober Open morgen (nadere informatie volgt) 

27 oktober Luiscontrole 

2 november Nationaal Onderwijs Ontbijt 

8 – 12 november Week van de Mediawijsheid 

11 november Leerlingenraad 

15 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 


