
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 1 

 

Vóór ons ligt weer een heel nieuw schooljaar. 

Als collega’s hebben we er veel zin in om met de leerlingen aan het werk te gaan. 

Daarbij hopen we op een goede samenwerking met u als ouders/verzorgers: we 

moeten er nl. uiteindelijk samen voor zorgen dat uw kind(eren) zich zo optimaal 

mogelijk ontwikkelt(ontwikkelen). 

Wij zullen ons uiterste best doen daar zorg voor te dragen. 

Van u als s ouders/verzorgers verwachten wij uw support daarbij. 

Mocht er iets niet lekker lopen, dan hoort u dat natuurlijk van ons. 

Andersom geldt, dat wij ook graag van u horen als er iets aan de hand is. 

 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat het schooljaar 2022 – 2023 weer een fijn, 

gezellig en leerzaam jaar wordt. Met elkaar zijn we sterk en maken we de school! 

 

Voor mij persoonlijk wordt het een bijzonder jaar; een jaar dat halverwege zal 

stoppen. Op 1 februari a.s. zal ik nl. na ruim 45 jaar met pensioen gaan. 

Daar heb ik enorm veel zin in, maar weet nu al dat ik u en vooral de kinderen enorm 

zal gaan missen. Maar zo ver is het nog niet: eerst nog maar een haljaartje van het 

onderwijs en de kinderen genieten. 

 

Het bestuur heeft aangeven binnenkort te starten met de procedure die moet leiden 

tot de aanstelling van een nieuwe directeur. 

Als er daarover iets te melden is, zult u dit ongetwijfeld van het bestuur horen. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best” 
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2. De jaarkalender 

De jaarkalender 2022 – 2023 voor de ouders/verzorgers wordt momenteel gedrukt 

en deze (of begin volgende) week aan het oudste (bij de school ingeschreven) kind 

van een gezin meegegeven. 

Ouders/verzorgers die een tweede exemplaar willen hebben, kunnen die bij 

ondergetekende komen ophalen. 

 

3. Start schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september a.s. krijgen onze leerlingen weer drie per week gratis 

schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

Op de maandag en dinsdag verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij hun 

kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeven. 

Zoals u allen weet, in “De Hofvijver” een gezonde school. 

Dit betekent dat wij de leerlingen leren om zo gezond mogelijk te ontbijten en 

lunchen. 

Snoepen doen wij ook zo beperkt mogelijk. 

E.e.a. betekent dat wij van de ouders/verzorgers verwachten dat zij hun kind(eren) 

een gezonde lunch meegeven. 

Ook is het erg fijn als er, als een kind jarig is, een gezonde traktatie wordt 

uitgedeeld. 

Dit geldt overigens zowel voor onze leerlingen als leerkrachten. 

Soms trakteren kinderen toch iets dat minder gezond is. 

Een dergelijke traktatie mag vanzelfsprekend uitgedeeld worden, maar als deze 

traktatie verpakt is (denk bijvoorbeeld aan een zakje chips), wordt deze mee naar 

huis gegeven en kunt u zelf beslissen of uw kind deze traktatie mag opeten. 

Intussen is ook duidelijk dat de school weer is ingeloot voor het vertrekken van gratis 

schoolmelk (en karnemelk en soms yoghurt). 

Vanaf 7 november a.s. kunnen onze leerlingen dan weer een beker meenemen en 

bij de lunch gratis (karne-)melk drinken 

 

4. De personeelssituatie van onze school 

Vanaf vandaag, maandag 22 augustus, is Tessa Rees onze nieuwe collega. 

Zij zal op maandag t/m woensdag werkzaam zijn in unit 1. 

De komende maanden zal zij ingewerkt worden door juf Anja (en op woensdag door 

juf Marieke) 

Wanneer Anja half november met pensioen gaat, zal Tessa (op maandag en 

dinsdag) samen met juf Marieke (op woensdag t/m vrijdag) de basisgroep-leerkracht 

van groep Kikker zijn. 



Wij menen met Tessa een fijne collega gevonden te hebben en wensen haar veel 

succes en werkplezier in onze school. 

 

Het afgelopen schooljaar is het totale leerlingenaantal van de school behoorlijk 

gegroeid. Hierdoor beschikken we nu over de financiën om een derde kleutergroep 

in unit 1 te kunnen starten. 

Hiervoor hebben wij al een aantal maanden een advertentie uitstaan, maar hier heeft 

helaas nog niemand op gereageerd; ook hier speelt daarom het tekort aan 

leerkrachten op. 

E.e.a. heeft ertoe geleid dat we het schooljaar 2022-2023 nu met twee 

kleutergroepen starten. 

Natuurlijk ontplooien we allerlei activiteiten om die nieuwe leerkracht toch in huis te 

krijgen. Wanneer dit lukt, meld ik dit aan u en starten we zo snel mogelijk met de 

derde kleutergroep. 

Mocht u intussen iemand kennen die erover denkt als leerkracht van baan te 

wisselen, dan hoor ik dit graag van u. 

 

De ziekenboeg. 

Zoals u weet, zijn er nog drie leerkrachten met (gedeeltelijk) ziekteverlof. 

Allereerst een mededeling over onze collega Rebecca (leerkracht van unit 3). 

Het gaat steeds beter met haar, maar werken voor een groep is momenteel nog niet 

aan de orde. Rebecca is deze week gestart met een revalidatieprogramma. 

Dat zal een aantal maanden in beslag nemen. Daarna kijken we hoe we dan weer 

verder gaan. 

Intussen zullen juf Lisa en de meesters Jos en Hans voor de vervanging van juf 

Rebecca zorgen. 

Juf Anneke zal vanaf morgen (dinsdag 23 augustus) weer starten met het geven van 

onderwijs aan groep Floddertje. Zij zal elke dinsdag en woensdag starten in 

genoemde groep en dan ca. 2 uur aanwezig zijn. 

De komende tijd zal het aantal uren uitgebreid worden. 

Wanneer Anneke niet voor haar groep staat, zijn juf Maryam (op dinsdag) en juf Lisa 

(op woensdag) aanwezig. 

Juf Marieke zal in de komende weken haar re-integratie-traject afronden. De 

verwachting is dat zij op niet al te lange termijn (op woensdag t/m vrijdag) weer 

fulltime in groep Kikker kan werken. 

Juf Lisa is afgelopen weekend helaas in het ziekenhuis opgenomen met ernstige 

buikklachten. Zij is daarmee de vierde collega die met ziekteverlof is. 

Morgen wordt door de artsen bekeken wat er aan de hand is. 

E.e.a. betekent dat Lisa niet op school is. 

Intern zullen we bekijken hoe we haar afwezigheid kunnen oplossen. 

 



5. Een nieuwe wereldburger 

Maandag 8 augustus jl. is onze collega Josje 

bevallen van een gezonde, prachtige dochter. 

Haar naam luidt Milou. 

Moeder en dochter maken het prima en 

genieten heerlijk van elkaar. 

De komende maanden (tot eind oktober) 

geniet Josje van haar bevallingsverlof. 

Zij wordt op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag vervangen door meester Micha. 

Op woensdag zal juf Mieke dit doen. 

Wij wensen Josje en Milou een geweldige tijd 

toe de komende maanden en hopen dat Milou 

een fantastisch, gezond en heel lang leven 

voor de boeg heeft. 

 

6. Te laat op school 

Vóór de zomervakantie kwam er elke dag een vrij groot aantal leerlingen te laat op 

school. Een goede reden werd hier vaak niet voor gemeld. 

Als team hebben we vastgesteld dat dat uiterst ongewenst is. 

Wij zullen kinderen die zonder geldige reden te laat zijn daarom hierop aanspreken 

en hen de gemiste tijd laten inhalen na schooltijd. OP die wijze hopen we dat het 

zonder geldige reden te laat op school zijn, zal stoppen. 

Wanneer de “nablijf-periode” langer is dan 10 minuten, zullen we de 

ouders/verzorgers van het betreffende kind telefonisch op de hoogte brengen. 

 

7. Het brengen van leerlingen naar de groepen 

Zoals u weet, zijn alle ouders/verzorgers van harte welkom in de school. 

Als team zijn wij erg blij dat dit na alle Corona-perikelen weer mogelijk is. 

E.e.a. betekent dat ouders/verzorgers hun kind naar de klas kunnen brengen als ze 

dat noodzakelijk vinden. 

Wél vragen u het naar de groep brengen van uw kind(eren) zo veel mogelijk te 

beperken. Wij hebben nl. tijdens de Covid-periode (toen de ouders/verzorgers niet 

welkom waren in de school!) bemerkt dat de zelfstandigheid van de leerlingen echt 

met sprongen vooruitging. Dus …. niet al te veel helpen en uw kind(eren) het zo 

zoveel mogelijk zelf laten doen! 

 

8. Schoolbrengdag 

16 september a.s. zal de jaarlijkse schoolbrengdag weer plaats vinden. 

In de week waarin deze dag valt, (de week van 12 t/m 16 september) is het de 



bedoeling dat onze leerlingen zoveel lopend, met de step of op de fiets naar school 

komen. 

Kinderen die dit doen krijgen elke dat een sticker van een van de leden van de 

Leerlingenraad. 

Op vrijdag 16 september a.s. mogen de leerlingen met een versierde fiets of step 

naar school komen. Leerlingen die lopend naar school komen, mogen zichzelf 

“versieren”. 

 

9. Een verzoekje van de leerkrachten van unit 1. 

De leerkrachten van unit 1 zijn op zoek naar een handige ouder of grootouder die 

bereid en in staat is om een skelter in elkaar te zetten. 

Als u dit wilt doen, kunt u dit melden via het volgende emailadres: 

directie@dehofvijver.unicoz.nl 

 

10. De schoolfotograaf 

Maandag 12 september a.s. zal de schoolfotograaf weer een bezoekje aan de 

school brengen. Nadere berichten hierover ontvangt u binnenkort. 

 

11. De informatieavond 

Dinsdag 6 september a.s. vindt de jaarlijkse informatieavond plaats, 

Aanvang 19.00 uur. 

Het voorlopige programma is als volgt: 

- Algemeen gedeelte in de aula (o.a. over leesbevordering) 

- Daarna kunt u naar de groep(en) van uw kind(eren) en krijgt u daar nadere 

informatie over de gang van zaken in de groep. 

 

12. De agenda voor de komende periode 

 

22 augustus Eerste schooldag cursus 2022 - 2023 

30 augustus 20.00: OR-vergadering 

6 september Ontruimingsoefening 

6 september Informatieavond; een uitnodiging volgt 

7 september Start schoolfruit 

12 september Schoolfotograaf. Nadere informatie volgt. 

12 – 16 
september 

Tien-minutengesprekken “omgekeerd”. Deze gesprekken zijn 
niet verplicht. Een uitnodiging volgt. 

16 september Schoolbrengdag 

16 september Fietsles leerjaar 3, 4 en 6 

21 september Leerlingenraad 
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26 sept t/m 30 
sept. 

Week tegen pesten 

29 september Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

3 oktober Start project + boekenweek 

4 oktober 20.00 uur: MR-vergadering 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober NSCCT-test leerjaar 6 en 8. Nadere informatie volgt 

11 oktober Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

18 oktober 18.00 – 19.15 uur: Openavond project/boekenweek 

21 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
30 oktober 

  

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

 

Met vriendelijke groet,        

 

 

Hans van Elburg 

 
 


