
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Allereerst wil ik u en allen die u lief zijn, een geweldig, gezond en voorspoedig 2022 

toewensen. 

Ik hoop voor ons allen dat dit nieuwe jaar een fijn en vooral “normaal” jaar wordt. 

 

Vanmorgen hebben leerlingen en leerkrachten met een glas “champagne” en een 

heerlijke oliebol het nieuwe jaar ingeluid. 

Met elkaar hebben we na het aftellen van 10 naar 0 zo hard mogelijk “Gelukkig 

nieuwjaar” geroepen. Laten we hopen dat deze wens uit mag komen. 

 

De (250!) oliebollen zijn dit jaar gebakken door de dames Cenin en Dijkema. 

Dat de bollen van hoge kwaliteit waren, bleek wel uit het feit dat ze allemaal “op” 

waren. 

Mede namens de leerlingen en teamleden wil ik beide dames heel hartelijk danken 

voor hun hulp en bakkunsten!! 

 

 

1. De regel van de week 

 

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

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: mandarijn 

Donderdag: peen 

Vrijdag: sinaasappel 

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

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

 

3. Afname Cito-toetsen leerjaar 3 – 8. 

Volgende week zullen we starten met het afnemen van de Cito-toetsen. 
De Cito-periode duurt dit keer tot uiterlijk 7 februari a.s.  
Vriendelijk verzoek in deze periode geen (niet noodzakelijke) bezoekjes aan bijv. de 
dokter of tandarts te plannen.  
 
 

4. Afscheid “meester” Jurgen 
 
Onze onderwijsassistent en BSO-medewerker Jurgen van der Hel heeft aangeven 
per 1 februari a.s. een nieuwe baan te hebben gevonden. 
Dit betekent dat hij binnenkort afscheid van “De Hofvijver” gaat nemen. 
Wij danken Jurgen uitdrukkelijk voor zijn inzet, enthousiasme en collegialiteit en 
wensen hem heel veel plezier en geluk in zijn nieuwe werkkring. 
 
Het MT is intussen in samenwerking met “De Drie Ballonnen” gestart met een 
sollicitatieprocedure om de vacature op te vullen. 
 
 

5. De agenda voor de komende periode 

 

12 januari Luiscontrole 

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

20 januari Leerlingenraad 

20 januari 20.00 uur: MR-vergadering 

 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 

  

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



 

 3.  

  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 


