
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 4. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Rust in het gebouw” 
 
 
2. Start schoolfruit 

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. 

 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : meloen  

- Donderdag : grapefruit 

- Vrijdag : appel 

Intussen is 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 weer een beker meenemen en bij de 

lunch gratis (karne-)melk drinken. 

 

3. De Ouderraad zoekt uitbreiding. 

De Ouderraad (OR) van de school is dinsdag 30 augustus jl. weer voor de eerste 

keer in dit schooljaar bijeengeweest. 

Met elkaar zijn de werkzaamheden besproken die dit schooljaar plaats moeten 

vinden. Ook zijn de taken verdeeld. 

Momenteel maken 7 ouders/verzorgers deel uit van de OR. 

Dat is eigenlijk één persoon te weinig. 
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Dit wetend, is duidelijk dat de OR nog één nieuw lid zoekt. 

Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via het volgende 

emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl 

Eventuele informatie over de OR kunt u verkrijgen bij de leden van de OR of 

ondergetekende. 

 

4. 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 

 

5. Ontruimingsoefening 

Dinsdag 6 september jl. vond er een ontruimingsoefening plaats. 

Alle 220 leerlingen waren in twee minuten buiten. 

Dat is mooi. 

Als team zullen we de oefening nog evalueren en aan de hand daarvan vaststellen 

wat er nog beter kan. 

 

6. Werkdagen juf Tessa Rees 

In één van de eerdere nieuwsbrieven meldde ik u dat juf Tessa op maandag, 

dinsdag en woensdag in onze school werkzaam is. 

Dat was niet juist: juf Tessa is op maandag, dinsdag en donderdag in unit 1 

werkzaam. 

 

7.  De agenda voor de komende periode 

 

12 – 16 
september 

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

16 september Schoolbrengdag 

mailto:directie@dehofvijver.unicoz.nl
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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 

2 november Luiscontrole 

7 – 11 november Week van de Mediawijsheid 

8 november Nationaal Onderwijsontbijt 

14 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 november 8.45 – 10.00 uur: “Kom in de klas” 

17 november 20.00 uur MR-vergadering 

24 november Schoen-zetten 

25 november Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 8 

28 nov. – 2 dec. Leerjaar 1 – 7:(niet verplichte tienminuten-gesprekken; leerjaar 
8 wél verplicht! 

5 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet,        

 

 

Hans van Elburg 

 
 


