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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 15. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pesten en geweld horen niet”. 
 
 

2. Oliebollen en kinderchampagne 
 
Op maandag 10 januari a.s. zullen de leerlingen en leerkrachten met elkaar proosten 
op een geweldig en gezond nieuwjaar. 
Dat doen we met een glaasje “champagne” en een lekkere oliebol. 
 
Voor die laatste lekkernij heb ik uw hulp nodig! 
Mijn verzoek is of u ons wilt helpen bij het bakken van de oliebollen. 
We hebben ongeveer 250 oliebollen nodig: bollen met en zonder krenten. 
 
Ouders die willen helpen, kunnen dat aangeven via het volgenden emailadres: 
directie@dehofvijver.unicoz.nl 
 
De kosten worden natuurlijk door de school vergoed. 
 
We hebben nu twee ouders die ons wil helpen. 
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 
Als u ons kunt helpen, meld u dan a.u.b. aan op bovenstaand mailadres. 
 
Meld u dus a.u.b. snel aan. 
 
 

3. Kerstactie “Iedereen een maaltijd”” 
 
Een ouder (Brenda Hartgring) van een oud-leerling van onze school organiseert met 
haar stichting “Iedereen een maaltijd” ieder jaar in de weken voor de Kerst een grote  

Kerstactie. 
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Deze bestaat uit het inzamelen van allerlei etenswaren en bijv. ook sanitaire 
producten (tandpasta, zeep, schoonmaakmiddelen e.d.). 
Deze zaken worden o.a. ingezameld op scholen en sportclubs. 
 
Onze school is dit jaar ook een inzamelpunt. 
 
Daarom staat er vanaf maandag 6 december jl. in iedere basisgroep een grote doos, 
waarin de leerlingen de spullen kunnen stoppen die u wilt schenken. 
De dozen staan in de groepen tot en met vrijdag 17 december a.s. 
Daarna worden de dozen op gehaald door medewerkers van “Iedereen een maaltijd” 
en worden er van alle ingezamelde producten kerstpakketten gemaakt. 
Deze kerstpakketten worden vervolgens aan gezinnen geschonken die om allerlei 
redenen niet zo’n fijne kerst kunnen vieren als de meesten van ons doen. 
 
De actie loopt heel goed: maar er kan nog (veel) meer bij!! 
 

Help dus mee! Laten we ervoor zorgen dat de 
dozen die in onze school staan, meer dan gevuld 
worden!! 
 

4. Kerstkaarten 
 
Een vriendelijk verzoek van de leerkrachten van unit 1 om uw kind in de klas geen 
kerstkaarten uit te laten delen; dit geeft onrust en kost nogal wat tijd. 
Buiten de klas uitdelen is natuurlijk prima. 
 
 

5. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: watermeloen 

Donderdag: sinaasappel 

Vrijdag: appel 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeeft. 

De kinderen kunnen ook elke dag melk of karnemelk drinken. 

Ze moeten dan zelf een beker met deksel meenemen en even aan de leerkracht 

zeggen dat ze de beker willen vullen. 

 

6. De Corona-regels geldend per 29 november 2021 

In eerder nieuwsbrieven is er voldoende over de Corona-maatregelen gezegd. 
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Hier herinner ik u nog even aan de belangrijkste regels:  

 

Kinderen en leerkrachten hoeven bij milde klachten (hoesten, snotneus e.d.) niet 

langer thuis te blijven en hoeven zich ook niet te laten testen bij de GGD, maar 

moeten wél een zelftest afnemen. Is deze test negatief, dan kan de leerkracht aan 

het werk en kunnen kinderen weer naar school. Is de test positief, dan kan er een 

test door de GGD worden afgenomen, 

Het advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw om twee keer 

per week een zelftest te doen blijft wel gehandhaafd 

Aanvullende en aangescherpte maatregelen  

▪ Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit 
natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger 
naar school gebracht.   

▪ Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in 
de gangen. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de 
gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.  

▪ Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.  
▪ Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
▪ Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een 

negatieve testuitslag is ontvangen.  
▪ Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het 

coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.  
▪ Scholen nemen maatregelen binnen de school om zoveel mogelijk afstand te 

kunnen houden, zoals bijvoorbeeld verschillende uitgangen en aanpassingen 
in de looproutes. 

▪ Er is zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen. 
 
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de 
basismaatregelen te volgen:  
 

- Regelmatig handen wassen  
- Binnenruimtes ventileren  
- Geen handen schudden  

 

Vrijwilligers in de school: 

De overheidsrichtlijnen zeggen niets over vrijwilligers in de school. Hierin 

maken wij de afweging of het voor de voortgang van het primaire proces 

noodzakelijk is dat vrijwilligers in de school komen. Vrijwilligers in de TSO 

zijn nodig om het primaire proces goed door te kunnen laten gaan en om 

niet een nog groter beroep op andere medewerkers te hoeven doen. Wij 

vragen deze vrijwilligers wel zich ook 2 x per week te testen met een 

zelftest.  

• TSO/BSO/kinderopvang: 
Deze activiteiten zijn onderdeel van het primaire proces en gaan door. Wij 

stemmen de maatregelen af met de collega’s van de 

kinderopvangorganisaties. 
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De Hofvijver maatregelen 

Om de kwaliteit van het primaire onderwijs aan uw kind te waarborgen binnen De 

Hofvijver, ligt bij ons vooral de focus op het feit dat er afstand is tussen de units en er 

binnen elke unit extra maatregelen zijn.  

Aanvullend op de hierboven genoemde maatregelen geldt voor onze school: 

-Elke unit heeft zijn eigen in- en uitgang (Unit 1 via deur bij kleuterplein, Unit 2 via 

hoofdingang en unit 3 via de in-/uitgang van de aula); 

-Er is een dringend advies voor de leerlingen van Unit 3 om een mondkapje te 

dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas en als zij aan het werk zijn in 

de wij-ruimte, mag het mondkapje af; 

Ook is er een dringend advies twee keer per week een zelftest uit te voeren. 

-Binnen de unit worden vaste looproutes tussen de lokalen afgesproken.  

-De kinderen van unit 2 en 3 parkeren hun fiets voorlopig weer op het schoolplein 

aan de hoofdingang; 

 

7. De kerstviering 

Als team hadden we hele leuke ideeën voor de kerstviering dit jaar, maar die kunnen 

vanwege Corona helaas niet uitgevoerd worden. 

Ik ga hier niet zeggen wat de plannen inhouden en bewaar deze (hopelijk) voor het 

kerstfeest van 2022. 

Natuurlijk vieren we wel het kerstfeest. 

Dit gebeurt in de groepen en wel onder schooltijd. 

De reden hiervan is het feit dat wij het niet verantwoord vinden dat onze 

ouders/verzorgers op een avond, na de kerstviering,  allemaal bij elkaar buiten op 

hun kind(eren) staan te wachten: de 1 ½ meter regel is dan niet te handhaven en dat 

is, kijkend naar de huidige Corona-situatie, geen goede zaak. 

 

De dag waarop de kerstviering (onder schooltijd) plaats vindt, is afhankelijk van het 

feit of de basisscholen wel of niet een week eerder kerstvakantie gaan geven. 

Wij hopen daar binnenkort meer over te weten en zullen dan de dag van de 

kerstviering aan u doorgeven. 

 

8. De agenda voor de komende periode 

 

15 december Foute kersttruien-dag 

…… december Kerstviering en kerstlunch (datum volgt) 

23 december 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 
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17 januari Start Cito-periode (duurt tot uiterlijk 7 februari a.s.) 

20 januari Leerlingenraad 

 2 februari Open morgen (onder voorbehoud) 

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. 

 8 maart 20.00 uur: MR-vergadering 

 9 maart Luiscontrole 

10 maart Kom in de klas (onder voorbehoud) 

14 maart Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Hans van Elburg 

 

 


