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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: “Stop, houd op!”. 
 

2. Het lustrumfeest 

Afgelopen week hebben we met elkaar het vierde lustrumfeest van de school 
gevierd. 
Een lustrumfeest wordt eens in de vier jaar gevierd. Het gebouw van onze school is 
bijna 50 jaar oud: u zult zich mogelijk afvragen waarom we nu dan pas het vierde 
lustrum vieren. 
Het antwoord is eenvoudig: 20 jaar geleden werden twee basisscholen één: dit 
waren de Prins Mauritsschool en Willem de Zwijgerschool. 
Na samenvoeging werd de “nieuwe” school “CBS. De Hofvijver”. 
Deze naam is dus 20 jaar oud en daarom vierden we het vierde lustrumfeest. 

Met elkaar kijken we terug op een bijzonder geslaagd lustrumfeest: kinderen en 
leerkrachten hebben er bijzonder van genoten. 
Alle hulpouders dank ik hierbij (nogmaals) heel hartelijk voor hun inzet en 
enthousiasme. 
 

3. 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. 
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4. Inloopmoment 

Zoals u in de agenda kunt lezen, is er op vrijdag 19 augustus a.s. tussen 15.00 en 

16.00 uur een inloopmoment. 

Ouders/verzorgers en hun kind(eren) kunnen dan even in het (eventuele) nieuwe 

basisgroep-lokaal komen kijken en kennismaken met de basisgroep leerkracht. 

U bent allemaal van harte welkom. 

 

5. Cito 

Maandag 30 mei a.s. start in leerjaar 3 t/m 7 de laatste Cito-periode van dit 

schooljaar; voor alle kinderen weer een spannende en intensieve periode. 

Net als eerdere keren verzoek ik u vriendelijk er voor te zorgen dat uw kind(eren) 

uitgerust en op tijd op school zijn. 

Ook vraag ik u in de morgenuren geen afspraken bij artsen en tandartsen e.d. te 

maken (overmacht natuurlijk uitgezonderd) 

De Cito-periode duurt tot en met 17 juni a.s. 

 

6. De agenda voor de periode tot en met de laatste week van de 
zomervakantie 

 

26 – 29 mei Hemelvaartvakantie 

30 mei Start Cito-periode 

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 

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

19 augustus 15.00 – 16.00 uur: inloop voor ouders/verzorgers en leerlingen 

22 augustus 8.45 uur: start schooljaar 2022 - 2023 

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

. 

Met vriendelijke groet,   

   

Hans van Elburg 
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