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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: “Iedereen hoort er bij”. 
 
 

2. Schoolfruit 
 

Er is mij afgelopen vrijdag gemeld dat er toch nog één week schoolfruit zal zijn. 

De levering is deze week: 

Woensdag: bananen 

Donderdag:  mandarijnen 

Vrijdag: peer 

 

Na de meivakantie stopt verstrekking van schoolfruit (en melk/karnemelk) echt. 

Dit betekent dat u als ouders/verzorgers nu weer 5 keer per week zelf voor een 

gezonde pauzehap en lunch moet zorgen. 

 

3. De Oekraïne-actie 

Wat was het dinsdag 12 april jl. weer gezellig en fijn om zo veel ouders/verzorgers 
(en kinderen) in en rond de school te hebben. 
Dat was erg lang geleden en dus weer heerlijk om te mee te maken. 

  
De actie was ook een groot succes. 
Met elkaar hebben het volgende resultaat behaald: 
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- opbrengst inzameling statiegeldflessen:   €     251,50 
- opbrengst voorjaarsmarkt:                         €  1136,10 
  
Totale opbrengst                                           € 1387,60. 
 
Een fantastisch resultaat, waarop we allemaal heel erg trots kunnen zijn en waarvoor 
we u heel hartelijk willen bedanken. 
 
Een woord van dank gaat ook uit naar de kinderen van onze Leerlingenraad; 
uiteindelijk kwam het idee om een voorjaarsmarkt voor Oekraïne te organiseren bij 
hen vandaan en ze hebben er erg veel tijd in gestoken.  
Daarvoor willen we de leden van de Raad heel hartelijk bedanken. 

 
Grote dank zijn wij ook verschuldigd aan alle ouders/verzorgers die de prijzen voor 
de loterij beschikbaar hebben gesteld. 
Ook de ouders/verzorgers die belangeloos allerlei lekkers voor de voorjaarsmarkt 
maakten, danken wij hartelijk. 
Dus ......... allemaal heel erg bedankt: jullie waren geweldig!! 
 
Natuurlijk moeten we ook de leerkrachten niet vergeten. 
Zij hebben allen ook aardig wat werk gehad aan de organisatie van de markt. 
Ook hen wil ik hier heel hartelijk voor bedanken. 

 
Wij gaan de opbrengst van de markt nu overmaken naar giro 555 ten bate van 
Oekraïne. 
Nu maar hopen dat al het geld dat de afgelopen weken door de Nederlanders bijeen 
is gebracht, binnenkort in een vreedzame situatie besteed kan worden aan allerlei 
projecten in Oekraïne. 
  
Nogmaals allemaal heel hartelijk bedankt. 
 
Belangrijk: ouders/verzorgers die iets lekkers voor de markt hebben gemaakt, 
hebben deze zaken veelal op een schaal/bord o.i.d. aangeleverd. 
Deze staan op een kast in gang bij de hoofdingang van de school. 
Vriendelijk verzoek deze weer even te komen ophalen. 
 

4. De schoolreis (voor leerjaar 1 – 8) 

De afgelopen twee jaren kon de schoolreis voor leerjaar 1 – 7 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 heeft 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. 
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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. 

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”. 

De ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 8 die twee jaar geleden betaald 

hebben voor het schoolreisje kunnen het betreffende bedrag (€ 25, = per leerling) 

verrekenen met de schoolkampbijdrage. 

Wanneer zij deze bijdrage al volledig betaald hebben zullen we het genoemde 

bedrag terugstorten. 

Nadere berichten over het schoolreisje ontvangt u na de meivakantie. 

 

5. De kinderen van leerjaar 8 maken de IEP-eindtoets 

Op woensdag 20 en donderdag 21 april maken de leerlingen van leerjaar 8 de 

eindtoets. 

De ouders/verzorgers van deze leerlingen hebben hier inmiddels informatie over 

ontvangen. 

Deze informatie wil ik in de nieuwsbrief ook met de overige ouders/verzorgers delen, 

zodat iedereen kennis kan nemen van onze aanpak. 

 
Sinds 2015 maken alle leerlingen van leerjaar 8 verplicht een eindtoets. Deze 
eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen na het doorlopen van 
de basisschool.  
Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) 
eindtoets ze afnemen. De Unicoz scholen hebben, na uitgebreid onderzoek, voor de 
IEP Eindtoets gekozen; deze is ontwikkeld door Bureau ICE  
 
Waarom de IEP-eindtoets  
Unicoz heeft gekozen voor de IEP-toets, omdat deze toets voor de kinderen het 
minst belastend is door de wijze waarop deze wordt afgenomen.  
De lay-out is zeer duidelijk en aantrekkelijk, de afnametijd is beperkt en de leerlingen 
mogen de antwoorden noteren in het afnameboekje.  
 
Wanneer maakt uw kind de IEP Eindtoets?  
De eindtoets wordt afgenomen op 20 en 21 april a.s. 
 
Het kind staat centraal bij de IEP Eindtoets  
De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle 
leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van 
taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en 
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rekenen en start met makkelijke opgaven die oplopen in niveau. Bij de IEP Eindtoets 
is ervoor gezorgd dat de leerling zich volledig kan concentreren op de toets. 
 
Taal geen struikelblok bij rekenen  
Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van 
de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite 
met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is 
weggelaten, de vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op 
eenzelfde manier opgebouwd.  
 
Wanneer ontvangen de ouders (en school) de eindrapportage? 
In week 20 (16 t/m 22 mei a.s.) ontvangen wij de resultaten en delen deze dan z.s.m. 
met de ouders uitslag in de vorm van een rapportage met een totaalscore en een 
schooladvies. Ook zijn de scores en deelscores van de leerlingen vermeld op het 
gebied van rekenen, taal en lezen.  
 
Heroverweging Wanneer het resultaat van de toets (ver) boven het gegeven 

basisschooladvies ligt, heeft de school de mogelijkheid om, in overleg met ouders, 

het advies te heroverwegen en naar boven bij te stellen. Let op: dit moet niet. Een 

kind kan ook op basis van andere gegevens een bepaald advies hebben gekregen. 

Een basisschooladvies kan nooit naar beneden worden bijgesteld. 

 

6. Het lustrumfeest 

Het vierde lustrumfeest (de school heet nu ruim 20 jaar “De Hofvijver”) had eigenlijk 

al twee jaar geleden gevierd moeten worden. 

Corona zorgde er echter twee keer voor dat het feest geen doorgang kon vinden. 

Nu alle Coronaregels verdwenen zijn, gaan we het feest alsnog vieren. 

Dit gaat gebeuren vanaf dinsdagmiddag 17 mei a.s.. 

De feestelijkheden gaan door tot en met donderdagmiddag 19 mei a.s. 

 

De ouders/verzorgers wil ik vast nu melden dat wij op dinsdagmiddag een heleboel 

begeleiders van groepjes leerlingen nodig hebben. 

Ook raad ik u aan donderdagmiddag 19 mei a.s. vrij te houden! 

Binnenkort ontvangt u nadere berichten over dit feestje. 

 

7. Nieuws van het School Maatschappelijk Werk 

Op de volgende pagina treft u het nieuws van het School Maatschappelijk Werk aan 



 

 5.  

  

 
 
Nieuwsbrief schoolmaatschappelijk werk april ‘22 

 

Beste ouders, 

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne houdt ons dagelijks bezig. Grote kans dat 

kinderen hier iets over opvangen; thuis, in de klas, op televisie of op social media. 

Het kan zijn dat jouw kind er vragen over heeft, zich zorgen maakt of niet begrijpt wat 

er aan de hand is. Misschien kennen jullie zelfs mensen die daar wonen of hebben 

jullie zelf te maken gehad met geweld of een gedwongen verhuizing waardoor het 

extra reacties oproept in het gezin. In alle gevallen is het goed om over de oorlog te 

praten. 

 

Hoe pak je dat aan? Het belangrijkste: stel vragen en luister naar je kind. Hieronder 

5 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen. 

• Tip 1. Kijk, luister en stel vragen 
• Tip 2. Geef eerlijk antwoord 
• Tip 3. Houd je antwoord kort 
• Tip 4. Sluit je gesprek af 
• Tip 5. Blijf erover praten  
• Tip 6. Let op meeluisteren en kijken 

De toelichting op deze tips worden uitgebreid uitgelegd op de website van NJI. 

Voor welke leeftijd wat 

Kinderen tussen ± 8 en 12 jaar denken zelf na over wat ze zien en horen en stellen 

vragen. Neem deze vragen serieus. Als je niet zeker weet hoe je met je kind over het 

nieuws kan praten, download dan de brochure 'Kinderen en terreur op sociale media' 

van 'Mijn kind online' op Kennisnet.nl.  

Kijk samen met je kind naar het nieuws. Het jeugdjournaal is voor kinderen vanaf 

ongeveer 9 jaar. Je kan het samen kijken of de uitzending eerst zelf bekijken 

op Jeugdjournaal.nl om te kijken of het past bij jouw kind. Kinderen vanaf ongeveer 7 

jaar kunnen de kinderkrant Kidsweek lezen op Kidsweek.nl. 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-1.-kijk,-luister-en-stel-vragen
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-2.-geef-eerlijk-antwoord
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-3.-houd-je-antwoord-kort
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-4.-sluit-je-gesprek-af
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-5.-blijf-erover-praten%C2%A0
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine#tip-6.-let-op-meeluisteren-en-kijken
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Kinderen_en_terreur_op_sociale_media.pdf
https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Kinderen_en_terreur_op_sociale_media.pdf
http://www.jeugdjournaal.nl/uitzendingen
http://www.kidsweek.nl/
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Wat kan de SMW’er betekenen? 

 

Als je als ouder het idee hebt dat je kind zich veel zorgen maakt over de oorlog, er 

veel mee bezig is, misschien wel angstig is en hier last van heeft in het dagelijks 

leven dan kan het helpend zijn om erover te praten. Bovenstaande tips geven wat 

richting. Zit je nog met vragen of heb je hulp nodig? Dan kan dit ook via het 

schoolmaatschappelijk werk. Wij zijn actief op elke basisschool in Zoetermeer. 

Bespreek het met de leerkracht en als de behoefte er is kan de intern begeleider een 

leerling aanmelden bij schoolmaatschappelijk werk.  

Heb je nog over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!  
 
Met vriendelijke groet, 

Nikki Bouman (schoolmaatschappelijk werker) 

n.bouman@schoolformaat.nl 

06-25688743 

 

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

19 april 20.00 uur: 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 

17 t/m 19 mei Lustrumviering; nadere informatie volgt 

18 mei Schoolreis leerjaar 1 – 8  

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. 

mailto:n.bouman@schoolformaat.nl
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. 

Met vriendelijke groet,   

   

Hans van Elburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


