
 1. 

 

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. Het lustrumfeest 

In de vorige nieuwsbrief (en via de mail) heeft u kunnen lezen dat wij op 
dinsdagmiddag 17 mei, woensdag 18 mei en donderdag 19 mei a.s. het lustrumfeest 
zullen vieren. 

 Het programma voor dit feest is als volgt:  

- dinsdagmiddag 17 mei: Vossenjacht (als er voldoende begeleiders zijn; er zijn nu 
12 begeleiders; het moeten er toch ca. 25 worden!!) 

- woensdag 18 mei: Schoolreis leerjaar 1 - 8. 

- donderdag 19 mei: "Dansend de wereld rond" 

Tijdens de vossenjacht gaan onze leerlingen onder begeleiding van 
ouders/verzorgers (mogen ook opa's of oma's zijn) op zoek naar de "vossen"; dit zijn 
de verklede leerkrachten. Voor deze activiteit hebben we dus uw hulp nodig. 
Ouders/verzorgers (en/of opa's en oma's) die op deze middag een groepje kunnen 
begeleiden, verzoek ik zich aan te melden via het volgende emailadres: 
directie@dehofvijver.unicoz.nl. 
Voor de zekerheid meld ik u nog even dat deze activiteit alleen doorgang vindt als er 
voldoende begeleiders zijn. 

 Op woensdag 18 mei a.s. vindt het schoolreisje voor leerjaar 1 - 8 plaats. De 
leerlingen (en hun begeleiders) zullen de hele 
dag op reisreis zijn.  
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 2.  

  

 

Donderdag 19 mei a.s. gaat de hele school "Dansend de wereld rond". 
's Morgens zijn er workshops voor de leerlingen. 
's Middags (vanaf 14.00 uur) treden alle groepen op en laten dan zien wat zij 's 
morgens geleerd hebben. 
Ouders/verzorgers (en andere belangstellenden) zijn hierbij van harte welkom! 

Voor de goede orde meld ik u nog even dat alle leerlingen vrijdag 20 mei a.s. VRIJ 
zijn; de leerkrachten hebben dan een studiemorgen en 's middags een teamuitje. 

 

3. Openmorgen 

Donderdagmorgen 12 mei, tussen 9.00 en 11.30 uur, staan de deuren van de school 

voor u open. 

Als u het leuk vindt, kunt een kijkje nemen in de groepen en in de school. 

Aanmelden is niet nodig: u loopt binnen, kijkt rond, neemt een kopje koffie en gaat 

daarna weer naar huis. 

U bent van harte welkom! 

 

4. Disco voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 8 

Twee jaar kon het niet doorgaan, maar nu alle covid-regels zijn afgeschaft, gaat de 

OR weer de jaarlijkse disco voor onze leerlingen organiseren. 

Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag/avond 24 juni a.s. 

Nadere berichten volgen t.z.t. 

 

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

11 mei Luiscontrole 

12 mei  Openmorgen 

17 t/m 19 mei Lustrumviering 

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 Schoolkamp leerjaar 8 

24 juni Ontwikkelingsverslag 

24 juni Disco 

27 juni t/m 1 juli 10-minutengesprekken 

28 juni Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 juli Afscheid leerjaar 8 



 

 3.  

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


