
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 9. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Iedereen hoort erbij”. 
 
 

2. Afwezigheid juf Rebecca 
 
Afgelopen week heb ik u helaas moeten vertelleen dat onze collega Rebecca 
Boegheim met ziekteverlof is moeten gaan. 
Zij zal helaas een langere periode niet in de school aanwezig zijn. 
Ook meldde ik u dat we er intern in geslaagd zijn voor vervanging van Rebecca te 
zorgen. 
 
Ik kan me voorstellen dat het intussen voor u niet helemaal meer helder is welke 
leerkrachten voor de groepen in unit 2 en 3 staan. 
Daarom dit lijstje: 
 
Unit 1 
 

Groep Floddertje dag Leerkracht 

 Maandag, donderdag en 
vrijdag 
Dinsdag en woensdag 

Juf MarIëlle Dorst 
 
Juf Anneke Kerkhoven 

Groep Kikker Maandag en dinsdag 
Woensdag, donderdag en 
vrijdag 

Juf Anja v.d. Zwan 
Juf Marieke v.d. Zwan 

Groep Janneke Schotveld Maandag, dinsdag 
Donderdag en vrijdag 
Woensdag 

Rianne Snatersen 
Marianne Meesters 
Afwisselend beide dames 

Groep Jacques Vriens Maandag en woensdag Juf Hanneke  
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Dinsdag, donderdag en 
vrijdag 

Meester Jos Timmermans 

Groep Vivian den 
Hollander 

Maandag, woensdag t/m 
vrijdag 
Dinsdag 

Juf Aletta v.d. Steege 
 
Juf Hanneke 

Groep Anne Frank Maandag t/m woensdag, 
vrijdag 
Donderdag  

Juf Malinka Bolle 
 
Meester Micha Jansen 

Groep Rembrandt van 
Rijn 

Maandag t/m vrijdag Jus Josje Oud 

Groep Michiel de Ruyter Dinsdag en vrijdag 
Maandag en woensdag 
Donderdag  

Meester Micha Jansen 
Meester Jos Timmermans 
Meester Hans van Elburg 

 
In rood de basisgroepleerkracht(en) 
 
 

3. Schoolfruit 
 
We zijn weer ingeloot. Dat betekent dat onze leerlingen vanaf week 46 (15 t/m 19 
november) tijdens de kleine pauze (en waarschijnlijk op woensdag, donderdag en 
vrijdag) weer drie keer per week gratis fruit (en soms groente) krijgen. 
 
Met ingang van deze week kunnen de leerlingen weer gratis melk en karnemelk (en 
soms yoghurt) drinken. 
De leerlingen kunnen dan zelf een beker/bidon meenemen en deze (gratis) (laten) 
vullen. 
 

4. Kom in de klas 

Op woensdag 17 november a.s. is er weer een “Kom in de klas” moment. 

Tussen 8.45 uur en 10.00 uur kunt u dan in de klas van uw zoon/dochter de les(sen)  

volgen en samen met hem/haar onze werkwijze “in het echt” meemaken. 

In iedere basisgroep zijn er maximaal 8 plaatsen. 

Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de mogelijkheid de groep van hun 

kind te bezoeken, dienen zich aan te melden bij ondergetekende: 

directie@dehofvijver.unicoz.nl 

Wilt bij uw aanmelding vermelden om welke basisgroep het gaat. 

Voor de helderheid: u kunt maar éénmaal per schooljaar op bezoek komen. 

Na aanmelding meld ik u of u een plekje toegewezen heeft gekregen. 

Ouders/verzorgers die dit keer niet aan de beurt komen of nu niet in de gelegenheid 

zijn, kunnen zich t.z.t. aanmelden voor de volgende “Kom in de klas” momenten. 

Deze vinden plaats op donderdag 10 maart en dinsdag 7 juni a.s. 

T.z.t. kunt u zich hiervoor aanmelden. 
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5. Batterijenbox. 

Bij de hoofdingang van de school staat sinds vandaag een batterijenbox. 

In deze box kunnen oude, lege batterijen worden gedeponeerd. 

Dat dit gebeurt, is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor de school: we 

krijgen nl. een kleine vergoeding voor elke kilo batterijen. 

 

6. Het Nationaal Onderwijsontbijt verschuift! 

Op dinsdag 2 november a.s. zal de inspecteur van het basisonderwijs een bezoek 

aan onze school brengen. 

Zij zal in een aantal groepen een observatie doen, waarbij met name gelet wordt op 

de pedagogisch-didactische vaardigheden van de leerkracht en op het 

klassenmanagement. 

Op deze dag stond ook het Nationaal Onderwijs gepland. 

Door het bezoek van de inspectie kan dit niet doorgaan. 

Dit wetend, is het ontbijt verschoven naar woensdag 3 november a.s. 

Op deze dag moeten alle leerlingen een eigen bord, beker en eigen bestek 

meenemen. 

 

7. Het Tiny Forest 

Onze school heeft samen met onze buurschool (De Meester Verwerschool) en de 

perenboomgaard “De Hof van Seghwaert) een Tiny Forest geadopteerd. 

Een Tiny Forest is een klein bosje (ter grootte van een tennisbaan), waarvoor wij als 

school straks mede verantwoordelijk zijn. 

Dit kleine bos zal hoofdzakelijk bestaan uit planten, struiken en bomen waaraan 

eetbare vruchten komen. 

Bij het bosje komt “een buitenlokaal”: een aantal houten boomstammen waarop men 

kan zitten. 

Het is de bedoeling dat alle groepen van beide scholen ca. tien keer per jaar een 

buitenles in het buitenlokaal krijgen. 

De leerkrachten worden getraind om deze lessen goed te kunnen geven. 

Ook is er een prachtige leskist en een uitgebreid lespakket om deze lessen tot een 

succes te maken. 

Eén groep van de school zal een extra taak krijgen; deze groep leerlingen noemen 

we de Rangers. In onze school is dat leerjaar 6. 

De leerlingen van dit leerjaar zullen een aantal extra taken in het bosje krijgen. 

Ook is er voor hen een drietal gastlessen. 

Binnenkort gaan we daadwerkelijk aan het werk. 

Op dinsdag 16 november a.s. zal een aantal groepen van onze school (en de 

buurschool) de planten, struiken en bomen planten in het bosje. Nadere berichten 

hierover volgen. 

Het bosje zal aangelegd worden op het grasveld vlak bij “de Hof van Seghwaert”. 
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(hoek Appelgaarde en Kersengaarde) 

 

8. De agenda voor de komende periode 

 

3 november Nationaal Onderwijs Ontbijt 

8 – 12 november Week van de Mediawijsheid 

11 november Leerlingenraad 

15 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

17 november Start schoolfruit  

16 november Plantdag Tiny Forest 

17 november 8.45 – 10.00 uur: Kom in de klas 

23 november 20.00 uur: MR-vergadering 

23 november Schoenzetten: was eerst 25 november, maar wordt nu 23 
november 

26 november Ontwikkelingsverslag leerjaar 8 wordt meegegeven 

29 nov. t/m 3 dec 10-minutengesprekken: niet verplicht; wél verplicht voor 
leerjaar 8 

3 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

7 december 20.00 uur: OR-vergadering 

8 december 9.00 – 11.00: Opa/Oma-morgen 

15 december Foute kersttruien-dag 

22 december ’s Avonds: Kerstviering 

23 december Kerstontbijt of -lunch. 
Donderdag om 15.00 uur start voor alle leerlingen de 
kerstvakantie. 
Deze duurt tot en met zondag 9 januari 2022 

10 januari 10.00 uur: Oliebollen en kinderchampagne 

12 januari Luiscontrole 

13 januari 20.00 uur: MR-vergadering 

17 januari Start Cito-periode (duurt tot uiterlijk 7 februari) 

20 januari Leerlingenraad 

2 februari Open morgen 

11 februari Unicoz onderwijsdag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

Ps. Op de volgende pagina nog wat informatie over het schoolfruit 
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Beste ouders, 

Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school 

gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee 

aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde 

voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 

soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

 
 
 
 
 
 
 

EU-Schoolfruit op [Naam school]  

De drie vaste groente- en fruitdagen op worden: 

Woensdag, donderdag en vrijdag 

Wij ontvangen de levering van leverancier Verdi Import B.V.  

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor 

Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 

aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van 

de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 

het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma 

wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. 

Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. 

U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

 

 

Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl 

euschoolfruit@wur.nl   

0317- 485966 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:euschoolfruit@wur.nl

