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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u het nieuws van deze week. 

 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”. 
 
 

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag:  druiven 

Donderdag:  peen 

Vrijdag:  peer 

Helaas is dit de laatste week dat er schoolfruit is. 

Dit betekent dat u uw kind(eren) vanaf dinsdag 19 april weer zelf vijf keer per week 

een gezonde “pauzehap” mee moet geven. 

Na de meivakantie zal ik onze school opnieuw aanmelden voor het schoolfruit. 

Nu maar hopen dat we opnieuw ingeloot worden. 

Als dat lukt, zullen we een aantal weken na de zomervakantie weer starten met het 

drie keer per week verstrekken van gratis schoolfruit. 

Inmiddels is duidelijk dat ook het gratis verstrekken van melk en karnemelk (en soms 

yoghurt) is gestopt. 

Ook hier geldt dat wij ons opnieuw aanmelden voor deze gratis levering. 

 

Als er over één of beide bovengenoemde zaken iets te melden is, hoort u dit van mij. 
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3. Covid-tests 

Hoewel het dringende advies leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8 twee keer per week te 

testen op Covid niet meer geldt, kan ik me voorstellen dat er soms nog mensen in 

een gezin getest moeten worden. 

Wij geven de tests niet meer standaard aan alle leerlingen van de genoemde 

groepen mee. 

Als u dat wilt, kunt u de tests nog wel even op school komen/laten halen. 

We hebben er nog genoeg! 

 

4. Trots op onze leerlingen. 

Afgelopen woensdag heeft een aantal jongens (en één meisje) meegedaan aan het 

schoolvoetbaltoernooi. 

Ons team moest vier wedstrijden spelen. 

Van de vier wedstrijden werden er twee gewonnen, één gelijk gespeeld en één 

verloren. Met deze resultaten werden er zeven wedstrijdpunten verzameld. 

Hiermee eindigde ons team samen met twee andere scholen op de eerste plaats van 

de poule. 

Om uit te maken wie er door mocht naar de finale, werd er vervolgens naar het 

doelsaldo gekeken.  

En daar ging het mis…… ons team mocht helaas niet doorgaan naar de finale. 

Erg jammer, maar wel knap dat er zo’n goed resultaat werd behaald! 

 

Op dinsdag 5 april jl. hebben de leerlingen van leerjaar 7 deelgenomen aan het 

theoretisch verkeersexamen. 

Dat deden ze met een heel goed resultaat: ALLE leerlingen zijn nl. geslaagd. 

Daar zijn we heel trots op. 

Nu maar hopen dat het straks tijdens het praktisch verkeersexamen (op 25 mei a.s.)  

net zo goed gaat 

 

 

5. Vacatures MR 

Aan het einde van dit schooljaar stoppen Wilfried Honshorst en Marleen Lindeman als MR-

ouder. Daarmee ontstaan er twee vacatures, die we graag weer ingevuld zien.     

In de medezeggenschapsraad praat en beslis je mee over allerlei onderwerpen die met de 

school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de directie verbeter je de kwaliteit 

van het onderwijs, de voorzieningen in- en om de school en de arbeidsomstandigheden. 

Enorm belangrijk, het gaat tenslotte om onze kinderen. 

✓ Ben jij die betrokken ouder (of zou je dat willen zijn), die graag meedenkt en 

meebeslist over het schoolbeleid? Wil jij je sterk maken voor een goede gang van 
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zaken binnen de school en ben je bereid hier af en toe een paar uurtjes tijd in te 

steken? Meld je dan aan als kandidaat-lid voor de MR! 

 

✓ Graag een keer ‘sfeerproeven’ bij een MR-vergadering? Laat het ons weten! Op de 

website van de school kun je lezen wie we zijn en wat we doen, of check de brochure 

“Ik in de MR” voor ouders in het basisonderwijs (te vinden op internet of aan te 

vragen via onderstaand e-mailadres). 

 

6. De Oekraïne-actie 

Wat worden er ontzettend veel statiegeldflessen ingeleverd bij de school. 

Het zijn er echt honderden. Een aantal meisjes van leerjaar 8 brengt deze flessen 

regelmatig naar de supermarkten in onze wijk en halen zo een groot bedrag binnen, 

dat t.z.t. overgemaakt zal worden naar de nationale inzamelingsactie voor Oekraïne. 

Maar …… we sparen niet alleen statiegeld, maar gaan morgen ook een gezellige 

markt organiseren met als doel ook daar geld in te zamelen. 

Deze markt zal plaats vinden van 17.00 tot 19.00 uur op dinsdag 12 april a.s. 

De uitnodiging is al in uw bezit. 

 

7. De schoolreis (voor leerjaar 1 – 8) 

De afgelopen twee jaren kon de schoolreis door alle Covid-maatregelen geen 

doorgang vinden. 

Dit jaar kan dit gelukkig wel. Het schoolreisje vindt plaats op woensdag 18 mei a.s. 

Omdat dit reisje in onze driedaagse lustrumweek valt zullen de leerlingen van 

leerjaar 8 ook mee op schoolreis gaan. 

 

Twee jaar geleden had een aantal ouders/verzorgers de schoolreisbijdrage (€ 25,= 

per kind) al aan ons overgemaakt. 

Toen duidelijk werd dat de schoolreis geen doorgang kon vinden, hebben we 

besloten de reeds overgemaakte bedragen op het rekeningnummer van de school te 

laten staan. 

Momenteel zijn we aan het kijken welke (nieuwe) ouders/verzorgers de 

schoolreisbijdrage nog niet hebben betaald. 

Deze ouders ontvangen binnenkort een mededeling waarin we hen vragen de 

schoolreisbijdrage over te maken. 

Interesse?  

Stuur vrijblijvend een mailtje naar MR@dehofvijver.unicoz.nl met een korte omschrijving 

van wie je bent. We nemen dan contact op voor een oriëntatiegesprek.  

Sluitingsdatum aanmelding: 20 april 2022 

 

mailto:MR@dehofvijver.unicoz.nl
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Voor de goede orde: de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 8 

ontvangen GEEN verzoek de schoolreisbijdrage over te maken. 

Dit, omdat de ouders/verzorgers van de genoemde leerlingen al voldoende kosten 

maken voor het schoolkamp van leerjaar 8. 

Voor de goede orde: het schoolreisje voor de leerlingen van leerjaar 8 wordt betaald 

door “De vrienden van De Hofvijver”. 

Nadere berichten over het schoolreisje ontvangt u na de meivakantie. 

 

8. De agenda voor de periode tot de zomervakantie 2022. 
 

12 april Oekraïne-markt 

14 april Paasontbijt/ Paasviering 

15 – 18 april Paasvakantie 

19 april 20.00 uur: MR- en OR-vergadering 

20 en 21 april IEP-toets leerjaar 8 

22 april Koningsspelen (tot 12.30 uur) 

22 april 12.30 uur: start Meivakantie; deze duurt t/m zondag 8 mei 

11 mei Luiscontrole 

12 mei  Openmorgen 

18 mei Schoolreis leerjaar 1 – 8 (klopt echt!) 

20 mei Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

26 – 29 mei Hemelvaartvakantie 

30 mei Start Cito-periode (tot 17 juni a.s.) 

4 t/m 6 juni Pinkstervakantie 

7 juni Kom in de klas 

10 juni Hofvijver ’s got talentshow/ meester- en juffendag 

13 – 16 juni Kamp leerjaar 8 

24 juni Ontwikkelingsverslag 

27 juni t/m 1 juli 10-minutengesprekken 

28 juni Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 juli Afscheid leerjaar 8 

8 juli Om 12.00 uur start zomervakantie (deze duurt t/m zondag 21 
augustus a.s.) 

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

. 

Met vriendelijke groet,   

   

Hans van Elburg 
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