
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 2 

 

 

1. De regel van de week 

 

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

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

en deze 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 
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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 buurschool 

Zoals u allen waarschijnlijk weet, heeft onze voormalige “buurschool”, de Meester 

Verwersschool, elders in onze wijk een nieuw gebouw betrokken. 

Hierdoor staat het schoolgebouw naast ons sinds maart van dit jaar leeg. 

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat onze voorgezet-onderwijsschool, 

het ONC (afdeling Parkdreef), een groot ruimteprobleem heeft: het aantal 

aanmeldingen is erg groot. 

Dit alles wetend, is besloten dat het ONC gebruik gaat maken van het gebouw dat 

nu leeg staat. 

E.e.a. betekent dat een aantal leerlingen van de brugklassen van het ONC 

gehuisvest zal worden in het gebouw naast ons. 

Zoals gezegd, gaat het om leerlingen van de brugklassen: deze leerlingen zijn niet 

veel ouder dan onze groep 8 leerlingen. 

Intussen zijn er vanzelfsprekend afspraken met de leidinggevenden van het ONC 

gemaakt over bijv. de pauzes, het fietsen in de buurt van de school en het gebruik 

van de pleinen. 

Vanzelfsprekend zullen we samen met de docenten van het ONC de situatie 

nauwgezet in de gaten houden en zo nodig nadere maatregelen treffen. 

 

 

5. De personeelssituatie van onze school 

Juf Lisa is afgelopen weekend uit het ziekenhuis ontslagen en dus weer thuis. 

Het gaat langzamerhand beter met haar, maar ze moet nog wel rustig aan doen. 

Het is wel de bedoeling dat zij binnenkort met haar re-integratie-traject start. 

 

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 zo veel mogelijk lopend, met de step of op de fiets 

naar school komen. 

Kinderen die dit doen krijgen elke dat een sticker van één 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”. 

Ouders/verzorgers kunnen in de aanloop naar de schoolbrengdag zelf met hun 

kind(eren) over verkeersveiligheid op de route naar school spreken of eventueel 

fietsoefeningen doen. 

Tips voor het gesprek en het oefenen staan op de pagina 

www.schoolopseef.nl/schoolbrengweek 

 

9. De schoolfotograaf 

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

school brengen. Nadere berichten hierover ontvangt u binnenkort. 

 

10.  De informatieavond 

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

Aanvang 19.00 uur. 

Het programma is deze avond als volgt: 

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

http://www.schoolopseef.nl/schoolbrengweek


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

nadere informatie over de gang van zaken in de groep. 

 

11.  De agenda voor de komende periode 

 

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 

26 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 

 
 


