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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Op een (opnieuw) heel erg vreemde, ongewone dag, ontvangt u hierbij nieuwsbrief 

nummer 17. 

Een vreemde dag, omdat er in plaats van 220 kinderen, nu 20 kinderen in de school 

aanwezig zijn. 

Geen vrolijke kinderstemmen in de school, stille gangen en vrijwel alle lokalen leeg: 

het blijft vreemd en verre van leuk! 

 

Naar we nu weten is de school alleen deze week gesloten. 

Maar of het hierbij blijft, is na de nieuwe lock down, zeer de vraag. 

Zoals u waarschijnlijk uit de persconferentie van premier Rutte heeft begrepen, is het 

niet uitgesloten dat de school in de week van 10 tot en met 14 januari a.s. ook nog 

gesloten is. 

In de eerste week van januari zal de regering hier nadere berichten over naar buiten 

brengen. Mocht het zo zijn dat de school gesloten wordt, dan zullen wij in genoemde 

week onderwijs op afstand geven. De leerkrachten zijn dit reeds nu aan het 

voorbereiden 

Ook is er dan noodopvang; hiervoor geldt dat u uw kind(eren) dan via het emailadres 

directie@dehofvijver.unicoz dient aan te melden. 

Als de school in week 10 t/m 14 januari a.s. gesloten is, zal ik u in de week van 3 tot 

en met 7 januari a.s. nog wat nadere informatie toesturen. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: - 
 
 

2. Oliebollen en kinderchampagne (onder voorbehoud!) 
 
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. 
 

Inmiddels zijn er twee ouders die de oliebollen 
gaan bakken. Fijn! 
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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. 
Onze school deed dit jaar mee met deze actie. 
En hoe…….. de opbrengst was dit jaar echt fantastisch. 
Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen!!! 
 
 

4. De agenda voor de komende periode 

 

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 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 

  

-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Tenslotte 

 

Allereerst wil ik beginnen met u allen, mede namens alle teamleden, heel hartelijk te 

bedanken voor alle lieve woorden, traktaties, lieve kerstwensen en alle andere 

uitingen waarin u ons bedankt voor onze inzet. 

Dat doet goed en maakt dat we het op een positieve, gewaardeerde wijze kunnen 

blijven doen!! Dank daar voor!!! 

 

Nog even en er is weer een jaar voorbij. 365 dagen: het lijkt zo veel, maar ze waren 

weer “in een zucht” voorbij. 

Zo vlak voor het einde van het jaar is het goed nog even terug te kijken. 
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Het eerste waar je dan aan denkt, zijn alle zaken die met Covid verband houden. 

Het meest ingrijpend was de lock down waar we mee geconfronteerd werden. 

Weken lang was de school gesloten, waren de leerlingen thuis, gaven de 

leerkrachten onderwijs op afstand en kreeg u er als ouders/verzorgers een 

onderwijsgevende taak bij. 

Terugkijkend op deze periode overheerst daarvoor bij iedereen in de school nog 

steeds bewondering en dankbaarheid. 

Ga er maar aan staan: naast je (thuis)werk je kind(eren) begeleiden en helpen, 

leerstof uitleggen (en dat doe je dan op een wijze die anders is dan de juf doet en 

dus is het niet goed….) en je kind(eren) motiveren aan het werk te gaan en te 

blijven…. 

Zoals gezegd: wij hebben er bewondering voor. 

Als team waren wij vooral bezorgd over het welzijn en de ontwikkeling van de 

kinderen. Werden ze depressief? Liepen ze onoverbrugbare achterstanden op? 

Terugkijkend lijkt dat allemaal mee te vallen. 

Kinderen blijken heel flexibel, passen zich snel aan aan veranderende situaties en 

maakten na terugkomst in de school allemaal weer een gelukkige indruk. 

En die achterstanden? Die lossen we op door de inzet van extra mensen in de 

school: m.n. de twee, twee dagen per week aanwezige, Remedial Teachers doen 

hier veel goed werk! Hiernaast houden de leerkrachten en onderwijsassistenten 

“hun” kinderen natuurlijk scherp in de gaten. 

 

Inmiddels is duidelijk dat Corona ons leven behoorlijk ingrijpend heeft beïnvloed en 

blijft beïnvloeden. 

Hoewel de groep leerlingen die besmet werd met het Covid-virus best groot was, zijn 

ze gelukkig niet ernstig ziek geworden. 

Wél is een aantal ouders/verzorgers én collega’s behoorlijk ziek geweest, maar hier 

geldt dat iedereen gelukkig weer is opgeknapt.  

 

Kijkend naar de school, kunnen we m.n. tevreden zijn over de ontwikkeling van het 

leerlingenaantal. Dit aantal is het afgelopen jaar wederom gegroeid en dat ondanks 

het vertrek van 35 groep 8 leerlingen en een aantal verhuizingen. Dit betekent dat 

steeds meer ouders/verzorgers de weg naar onze school weten te vinden. 

Daar zijn we heel erg blij mee!! 

Afgelopen augustus zijn we daarom als team weer met heel veel plezier en grote 

inzet aan het werk gegaan. 

Helaas werd dit blije, enthousiaste gevoel na ongeveer een maand wreed verstoord, 

doordat we te horen kregen dat onze collega Rebecca Boegheim (leerkracht van  

unit 3) opnieuw ernstig ziek is. 

Rebecca is inmiddels gestart met de behandelingen die voor herstel moeten zorgen. 

Die behandelingen zijn heftig en vallen haar zwaar. 

Met elkaar hopen en bidden we dat Rebecca de behandelingen vol kan houden en 

vooral, dat zij weer helemaal opknapt, zodat we haar weer in het team kunnen 

opnemen. 
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Ik wil deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2021 graag afsluiten met het volgende 

gedicht, geschreven door Greet Brokenhof , van der Waa 

 

 

OMHOOGKIJKEN 

 

God, 

Soms kruipen we weg in onszelf,  

als donkere wolken 

boven ons samenpakken. 

Soms raken we in de put 

door nare ervaringen. 

We vergeten omhoog te kijken 

Of hebben daar de kracht niet voor. 

Soms gaan we door een tunnel van 

verdriet 

en twijfelen of we ooit 

weer licht zullen zien. 

 

Geef ons dan mensen 

die iets van uw licht uitstralen. 

Die ons opzoeken 

als we het niet meer zien zitten. 

Die voor lichtpuntjes zorgen 

en een uitweg wijzen. 

 

We danken voor uw licht 

dat deze wereld aanraakt. 

Dat zichtbaar werd 

in dat kind in de kribbe, 

dat nog steeds mensen in beweging brengt. 

Wij danken u 

voor wat vóór ons ligt: 

Uw toekomst, 

waarin het altijd licht zal zijn. 

 

 

Mede namens alle teamleden wens ik u “schitterende” kerstdagen, een goede 

jaarwisseling en, vast nu, een gezond, gelukkig en voorspoedig 2022. 

Laten we hopen dat we elkaar op maandag 10 januari a.s. weer gezond in en bij de 

school terugzien. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 


