
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 10. 

 

 

1. De regel van de week 

 

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

2. Schoolfruit 
 

Onze leerlingen ontvangen vanaf week 46 (15 t/m 19 november) tijdens de kleine 
pauze  op woensdag, donderdag en vrijdag weer drie keer per week gratis fruit (en 
soms groente). 
 
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 met deksel meenemen en deze 
(gratis) (laten) vullen. 
Als kinderen (karne)melk willen drinken, geven zij dat zelf even aan aan de 
leerkracht. 
De kinderen kunnen elke werkdag van de week (karne)melk drinken. 
 

3. 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. 
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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. 

 

Inmiddels hebben veel ouders zich aangemeld. 

Als u zichzelf aanmeldt (directie@dehofvijver.unicoz.nl) krijgt u altijd een bevestiging. 

Intussen is ook duidelijk dat een aantal regels m.b.t. Covid opnieuw is ingevoerd. 

Voor onze school geldt dat de ouders/verzorgers die een groep bezoeken een 

mondkapje moeten dragen. 

 

4. De week van de mediawijsheid 

Het thema van dit jaar luidt: 

Hoe houden we het samen sociaal 
online? 
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en 
gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en 
houden contact met familie en vrienden. Maar de online wereld staat ook onder 
druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale 
media? Voel jij je er verbonden en veilig? En hoe denk jij dat we het online samen 
sociaal kunnen houden? 

De Week van de Mediawijsheid (8 t/m 12 november 2021) heeft dit jaar als thema: 
Samen Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij wat we écht belangrijk vinden 
in de online wereld. 

In alle groepen van de school wordt deze week extra aandacht aan dit thema 
besteed. 

 

5. De agenda voor de komende periode 

 

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 
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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 

14 – 17 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken voor de 
leerlingen van leerjaar 8 en hun ouders. Een uitnodiging volgt 
t.z.t 

18 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 t/m 7. 

21 – 25 februari Verplichte tienminutengesprekken voor de ouders/verzorgers 
van de leerlingen van leerjaar 1 – 7. 

25 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt t/m 
zondag 6 maart. 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 


