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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. Uitslag IEP-toets leerjaar 8 
 
In april van dit jaar is bij de leerlingen van leerjaar 8 de eindtoets afgenomen. 
Deze toets heet de IEP-toets en meet de onderdelen Taalverzorging, Lezen en 
Rekenen. 
De uitslagen van de toets zijn inmiddels met de ouders/verzorgers van de 
betreffende leerlingen gedeeld. En die uitslagen mogen er zijn: ouders/verzorgers en 
leerkrachten zijn dan ook erg trots op de kinderen. 
Als leerkrachten zijn we zo trots omdat we een 100% score voor het behalen van het 
1F-niveau behaald hebben. 
Daarnaast is er een meer voldoende score op het 2F/1S niveau. 
 
Een prachtig resultaat waar we allemaal heel erg blij mee zijn! 
 
 
 

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. 

 

4. Kom in de klas 

Dinsdag 7 juni a.s. is er weer een Kom in de 

Klas-moment. 
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In verband met het afnemen van de Cito-toetsen in het begin van de morgen, kunt u 

de groep van uw kind bezoeken tussen 10.15 en 11.30 uur. 

De intekenlijsten hangen bij de groepen vanaf maandag 30 mei a.s. 

 

5. MR- actueel 

De afgelopen vergadering hebben wij kennisgemaakt met onze nieuwe leden. Twee ouders 

hebben gereageerd op onze vacatures; de vacatures zijn hierbij vervuld.  

Als MR verwelkomen wij graag Gayane Grigorjan en Irene Tetteroo. Zij zullen vanaf het 

nieuwe schooljaar zitting nemen binnen de MR. Onderaan dit bericht stellen zij zich graag 

nog even voor. 

Verder hebben wij stilgestaan bij het activiteitenplan van de MR en het afgelopen jaar 

geëvalueerd.  

Meer over deze en andere zaken vind je terug in de notulen, die binnenkort online staat. 

Onze volgende vergadering is op dinsdag 7 juni a.s. 

 

Voor vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar op mr@dehofvijver.unicoz.nl 

 

 MR nieuwe leden. 
 
Mijn naam is Gayane Grigorjan, moeder van drie kinderen 

die sinds november 2020 op de Hofvijver zitten. Sofia zit in 

groep 8, Masha in groep 5 en Max in groep 3. Het is 

belangrijk om te kijken hoe alle kinderen goed begeleid 

kunnen worden, en hoe ze hun talenten kunnen 

ontwikkelen op school. Kinderen met een achterstand 

maar ook kinderen met een voorsprong en 

hoogbegaafden hebben behoefte aan specifieke 

begeleiding. Al deze zaken moeten op school goed 

geregeld zijn. Dit zijn enkele elementen van mijn motivatie 

om bij de raad aan te sluiten.  

 
 
Mijn naam is Irene Tetteroo. Ik ben 43 jaar en moeder van 

Kim, Rick en Lianne. Na de meivakantie is mijn dochter 

Lianne gestart op de Hofvijver. Lianne zit in groep 3 en in 

basisgroep Jacques Vriens. Op de markt t.b.v. Oekraïne 

zag ik de oproep voor MR leden. Omdat ik graag nauw 

betrokken ben en mij graag wil inzetten voor de school 

van mijn dochter heb ik mij aangemeld. Ik ga vanaf 

volgend schooljaar mijn steentje bijdragen aan de MR. 
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6. 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. 

 

7. 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 ervoor 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. 

 

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

 

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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