
 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: “Kijk eerst naar jezelf” 
 
 

2. Studiedagen cursus 2022 -2023 + afwijkende begintijd vakanties  

 

De kalender voor het volgende schooljaar is bijna klaar. Deze wordt tijdens de 
zomervakantie gedrukt en in de week ná de vakantie meegegeven aan de leerlingen. 
 
Hierbij geef ik vast nu de studiedagen door, zodat u er in uw planning rekening mee 
kunt houden. 

  
dag  datum  onderwerp  

      

Donderdag  29 september   Studiedag  

Vrijdag    21 oktober  Vakantie start om 12.00 uur  

Maandag  14 november  Studiedag  

Vrijdag  23 december  Vakantie start om 12.00 uur  

Woensdag  25 januari 2023 Studiedag  

Vrijdag  24 februari  Vakantie start om 12.00 uur  

Maandag  13 maart  Studiedag  

Vrijdag  21 april  Vakantie start om 12.00 uur  

Vrijdag  12 mei  Studiedag  

Dinsdag 27 juni Studiedag 

Vrijdag  7 juli  Vakantie start om 12.00 uur  
 

LET OP: afgelopen dinsdag (28/6) was er een studiedag voor alle teamleden. 
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 2.  

  

 

Tijdens het bespreken van de jaaragenda hebben we besloten nog één extra 

studiedag in te plannen: dit is, zoals u boven kunt zien, dinsdag 17 juni 2023. 
 

3. Extra opening schoolbibliotheek 

Donderdag 7 juli a.s. is de schoolbibliotheek “extra” open tussen 11.00 uur en 13.30 

uur. 

Onze leerlingen en ouders/verzorgers zijn dan van harte welkom om boeken te 

komen lenen voor de zomervakantie. 

Ons leesconsulent “juf” Pauline zal aanwezig zijn om deze uitleenactie succesvol te 

begeleiden. 

 

4. Een heel klein feestje 

Afgelopen donderdag vond er een heuglijke gebeurtenis plaats in de school. 

Meester Micha vertelde ons nl. dat hij zijn opleiding tot vakbekwaam directeur met 

een goed resultaat had afgerond. 

Het afgelopen schooljaar heeft Micha heel wat uren en werk in deze pittige opleiding 

gestoken, dus is het meer dan verdiend dat hij nu zijn opleiding kon afsluiten. 

Micha, van harte gefeliciteerd!!! 

 

5. 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 allen van harte welkom. 

 

6. Schoolfruit 

Onze school is weer ingeloot voor het Europese schoolfruitprogramma. 

Dit betekent dat onze leerlingen vanaf woensdag 7 september a.s. weer drie keer 

per week in de kleine pauze gratis schoolfruit (en soms -groente) krijgen. 

Deze actie duurt 20 weken en loopt tot en met vrijdag 10 februari 2023. 

 

 

7. De agenda voor de komende periode:  
 

5 juli Afscheid leerjaar 8 

7 juli Zomer uitleen bibliotheek tussen 11.00 en 13.30 uur 

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



 

 3.  

  

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

22 augustus 8.45 uur: start schooljaar 2022 – 2023 

30 augustus 20.00 uur: OR-vergadering 

5 september Start schoolfruit (op woensdag t/m vrijdag) 

6 september Ontruimingsoefening 

6 september Informatieavond 

12 september Schoolfotograaf 

12 – 16 sept. 10-minutengesprekken “omgekeerd” 

16 september Schoolbrengdag 

26 – 30 sept. Week tegen pesten 

29 september Studiedag 

 

 

Tot slot: 

 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

U heeft hierbij de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2023 voor ogen. 

Dit betekent dat het schooljaar er weer bijna op zit. 

Zo aan het eind van zo’n jaar is het goed even terug én vooruit te kijken. 

 

Als we terugkijken, denken we allemaal aan de periode dat het Corona-spook 

rondwaarde: een lockdown, thuisonderwijs en allerlei zaken die niet, of slechts 

aangepast door konden gaan. Klassen naar huis, leerkrachten ziek en heel veel 

improvisatie en geduld van ouders/verzorgers én leerkrachten waren ons deel. 

Met kunst en vliegwerk slaagden we er in het grootste deel van de lessen doorgang 

te laten vinden. Gelukkig zijn alle leerkrachten en kinderen goed door deze 

pandemie heen gekomen, maar helaas stellen we wel vast dat dit niet voor onze 

collega’s Marieke v.d. Zwan en Anneke Kerkhoven geldt: beiden hebben nog 

behoorlijk last van de gevolgen van Covid. Gelukkig zijn ze wél aan hun re-integratie 

begonnen, waardoor we op termijn hopen dat zij weer 100 % in hun eigen werk terug 

kunnen keren. 

 

Grote schrik was er in het najaar toen we vernamen dat onze collega Rebecca 

Boegheim opnieuw ernstig ziek was. Rebecca moest een aantal zware 

behandelingen doorstaan, maar is inmiddels ook aan haar re-integratie begonnen. 

Het ziet er naar uit dat zij in de loop van de komende cursus weer in haar eigen werk 

kan terugkeren. 

 

Ook in vele gezinnen was er zorg en verdriet: ziekte en overlijden kwam voor in een 

aantal gezinnen.  

 

Was het dan alleen kommer en kwel het afgelopen jaar? 

Nee, gelukkig niet. 

Als school kunnen we terugkijken op een gestage groei van het aantal leerlingen. 



 

 4.  

  

Die groei maakt mogelijk dat we het volgende schooljaar een derde unit 1 groep 

kunnen starten, mits we daar een nieuwe collega voor kunnen vinden. (als u iemand 

weet, wijs ze dan op onze vacature) In afwachting van een nieuwe collega zullen we 

in de volgende cursus met twee uni-1 groepen starten: jammer, maar helaas niet 

anders. 

Trots kunnen we ook zijn op de uitslag van de eindtoets van leerjaar 8. 

En tenslotte kon er aan het eind van het schooljaar toch nog een aantal activiteiten 

doorgaan: met elkaar kijken we terug op een geslaagde “Hofvijver’s got talent show” 

en een fantastisch disco. 

 

Vóór ons ligt nu een nieuw schooljaar. 

Een jaar waarin onze collega Anja van der Zwan (half november) en ondergetekende 

(eind januari) met pensioen zullen gaan 

Voor juf Anja geldt dat wij al een “opvolger” voor haar hebben: juf Tessa Rees. 

Voor de positie van directeur geldt dat het Unicoz-bestuur de juiste maatregelen zal 

treffen om in de loop van de cursus een nieuwe schoolleider te vinden. 

 

Voor alle leerkrachten geldt dat zij er na de zomervakantie weer met passie en 

enthousiasme tegenaan zullen gaan om de aan ons toevertrouwde leerlingen een 

gezellige, fantastische en vooral leerzame tijd op “De Hofvijver’ te bezorgen. 

 

Nu staat de zomervakantie voor de deur. 

Een periode waarin we allemaal even kunnen stoppen met “moeten” en in plaats 

daarvoor vooral “mogen”. 

Mede namens alle collega’s wens ik u en allen die u lief zijn, een heel erg plezierige 

zomervakantie, rust lekker uit en kom allemaal na de vakantie weer gezond terug in 

Zoetermeer. 

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

 

 

Met vriendelijke groet,                                       

 

Hans van Elburg 


