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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: “Pesten en geweld horen niet!”. 
 
 

2. Een up-date uit de “ziekenboeg” 
 
Met grote tevredenheid kan ik u melden dat onze collega Rebecca Boegheim 
vandaag, maandag 13 juni, is gestart met haar re-integratie. 
Wij zijn daar heel blij mee en ook voor Rebecca is het natuurlijk geweldig! 
Rebecca zal nog niet voor de groep staan, maar in eerste instantie “klussen” op 
school uitvoeren, individuele leerlingen toetsen en kleine groepjes leerlingen 
begeleiden. Rebecca zal op maandag, woensdag en vrijdag een aantal uren op 
school aanwezig zijn. 
Uiteindelijk doel is dat Rebecca weer terugkeert voor haar groep. 
 
Naast Rebecca zijn onze collega’s Marieke v.d. Zwan en Anneke Kerkhoven met 
ziekteverlof. 
Beiden zijn al een poosje met hun re-integratie bezig. Hoopvol kan ik zeggen dat het 
hen steeds beter gaat. Beiden werken toe naar de terugkeer in hun groep. 
Wanneer dat zal zijn , is nu nog niet duidelijk. 
 
 

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 binnenkort. 
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4. De tien-minutengsprekken 

 

In de week van 27 juni t/m 1 juli vinden er tien-minutengesprekken plaats. 

Dit keer zullen de basisgroep-leerkrachten de ouders/verzorgers die zij willen 

spreken, uitnodigen. Zij zullen contact met de betreffende ouders/verzorgers 

opnemen. 

Ouders/verzorgers die geen uitnodiging ontvangen, maar wél een gesprek met de 

basisgroep-leerkracht willen hebben, kunnen zelf contact met de leerkracht 

opnemen, zodat er een datum en tijdstip gekozen kan worden. 

Duidelijk moge zijn dat er dit keer géén gebruik van de Parro-app gemaakt wordt. 

 

5. Nieuws uit de Ouderraad (OR) 

 

Afgelopen dinsdag hebben de leden van de OR en ondergetekende de 

werkzaamheden voor het komende schooljaar op een rijtje gezet en over de leden 

van de OR verdeeld. Nu maar hopen dat er géén nieuwe Coronagolf komt, zodat alle 

plannen door kunnen gaan! 

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat Mw. Jacqueline Cenin haar 

werkzaamheden als OR-lid m.i.v. het volgende schooljaar zal beëindigen. 

Langs deze weg wil ik haar, mede namens de teamleden, heel hartelijk bedanken 

voor haar inzet, enthousiasme en werkzaamheden. 

Het vertrek van Mw. Cenin leidt tot een vacante plaats in onze OR. 

Daar onze OR eigenlijk uit acht leden zou moeten bestaan, zijn we nu op zoek naar 

twee nieuwe OR-leden. 

Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen informatie over de OR inwinnen bij de 

leden van de OR of bij ondergetekende. 

Aanmelden als nieuw OR-lid kan bij ondergetekende. 

 

Inmiddels heeft één ouder te kennen gegeven deel uit te willen gaan maken van 

onze OR. 

 

6. 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. 
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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. 

 

7. 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. 

 

8. Cito 

Maandag 30 mei jl. is in leerjaar 3 t/m 7 de laatste Cito-periode van dit schooljaar 

gestart; 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. 
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9. Vrije dagen voor een aantal groepen i.v.m. het schoolkamp van leerjaar 8 

Vorige week heb ik u twee mails gestuurd over het hierboven vermelde onderwerp. 

Voor de zekerheid zet ik de mededelingen hier nog even op een rijtje: 

- Dinsdag 14 juni zijn de leerlingen van groep Floddertje VRIJ. 

Ouders/verzorgers die geen opvang voor hun kind kunnen regelen, kunnen dit 

gewoon naar school sturen. Deze kinderen (er zijn nu vier kinderen 

aangemeld) worden opgevangen door één van de ouders van groep 

Floddertje. 

Ouders/verzorgers die gebruik van deze opvang willen maken, dienen dit via 

de mail aan ondergetekende te melden 

- Vrijdag 17 juni zijn de leerlingen van leerjaar 6 en 7 VRIJ. 

Ouders/verzorgers die geen opvang voor hun kind kunnen regelen, kunnen dit 

gewoon naar school sturen. Deze kinderen worden opgevangen juf Lisa. 

 

10. Nieuws van het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 

 

Nieuwsbrief schoolmaatschappelijk werk juni ’22. Thema: loslaten van je kind, hoe doe je dat? 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Kinderen willen zich van nature ontwikkelen en groeien. Ze hebben ruimte 

nodig om dingen te leren en zelf te ervaren. Opvoeden is dan ook je kind stukje 

bij beetje loslaten en de ruimte geven om zelf dingen te proberen en te 

ontdekken. Door je kind stukje bij beetje los te laten, ontstaat er ruimte en bouwt je 

kind verantwoordelijkheidsgevoel op. Hierdoor wordt je kind steeds zelfstandiger. 
Loslaten; voor veel ouders misschien wel de moeilijkste opgave van het 

ouderschap. 

 

Hoe kun je dit aanpakken?  

Zelfstandig worden is een proces dat al start in de babytijd. Je kind leert in het eerste 

levensjaar onder andere al zelfstandig zitten, staan en soms al lopen. Het zich eigen 

maken van nieuwe vaardigheden, doorloopt je kind over het algemeen in 4 fasen:  
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1. voorbeeld volgen,  

2. samen doen,  

3. alleen proberen,  

4. zelf doen.  

 

Vanaf de geboorte ben je al een voorbeeld voor je kind, zoals jij het doet zal je kind 

proberen het na te doen. Dit lukt niet meteen en daarom help je, je doet het samen 

met je kind. Daarna gaat je kind het alleen proberen, en dit zal steeds beter lukken, 

waardoor je kind jouw hulp steeds minder nodig heeft. Je begeleidt je kind zo stapje 

voor stapje naar zelfstandigheid. 

 

 

Tips bij dit proces: 

1. Denk na over vragen: waar liggen mijn grenzen, wat vind ik als ouder 

belangrijk? Wat kan en mag ik van mijn kind verwachten?   

Het is handig om hier zo nu en dan (met je partner of andere ouders) over na 

te denken en over te praten. 

2. Probeer je eigen verwachtingen af te stemmen op je kind. Hoeveel 

begeleiding vraagt je kind? Kan mijn kind meer of minder dan ik tot nu toe van 

hem/haar verwacht? 

 

Daarbij is het belangrijk om te weten dat het ene kind eerder zelfstandig is dan de 

andere. Het ene kind kan meer aan dan het andere. Het ene kind heeft meer 

behoefte aan begeleiding en vastigheid dan het andere. De ene ouder is 

voorzichtiger en/of angstiger dan de andere. Kortom, er spelen veel unieke factoren 

een rol. 

Wanneer je de ontwikkeling en de veiligheid van je kind voor ogen houdt, weet je ook 

wanneer jij en je kind eraan toe zijn om meer los te laten.  

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan gerust contact met 

mij op.  

Vriendelijke groet, 

 

Nikki Bouman 

Schoolmaatschappelijk werk 

n.bouman@schoolformaat.nl  

werkdagen, maandag, dinsdag en vrijdag  
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11. De agenda voor de periode tot en met de laatste week van de 
zomervakantie 

 

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 

 

 

 

 


