
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 7. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Wees zuinig en netjes”. 
 
 
2. Start schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. 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 : rettich 

- Donderdag : sinaasappel 

- Vrijdag : peer 

 

3. De Ouderraad zoekt uitbreiding. 

Er heeft zich helaas niemand aangemeld. 

Mochten er toch nog ouders/verzorgers zijn, die de OR willen versterken, dan kunnen 

deze persoenen zich aanmelden via het volgende emailadres: 

directei@dehofvijver.unicoz.nl 

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

ondergetekende. 

 

4. Project / Boekenweek 

Vandaag, maandag 3 oktober a.s.is de jaarlijkse projectperiode i.c.m. de 
boekenweek gestart. 
Het thema van deze periode is “Gi-ga Groen”. 
De openavond van het project vindt plaats op dinsdagavond 18 oktober a.s. tussen 
18.00 en 19.15 uur. U kunt dan de resultaten van de projectperiode in alle groepen 

  

Nummer 7; maandag 3 okt. 2022 

februari  ‘21 

  

mailto:directei@dehofvijver.unicoz.nl


komen bekijken. 
Een uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort. U bent allen van harte welkom. 

 

5. Studiedag 

Afgelopen donderdag (29/9) was er voor de leerkrachten een studiedag. 
Tijdens deze dag zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: 

- we begonnen de dag met een feestelijk tintje: we vierden het jubileum van 
VIJF collega’s: juf Hanneke (40 jaar in het onderwijs), juf Mariëlle (25 j.), juf 
Marieke (25 j.), juf Rianne (25 j.) en tenslotte meester Micha (12 ½ j.) 
 

- de onderwijsplannen voor de komende zes maanden. Daarbij aandacht voor 
de volgende vragen: wat gaat er goed? En wat moet er beter? En als er zaken 
beter moeten, hoe gaan we dat dan per unit aanpakken? 
Daarnaast is uitgebreid gesproken over het gedrag van sommige leerlingen. 
Hierover ontvangt u binnenkort nadere informatie. 
 

- de teamleden hebben nagedacht over het profiel van de nieuw te benoemen 
directeur. Binnenkort wordt gestart met het werven van een nieuwe directeur: 
het team heeft aangegeven wat de nieuwe directeur moet kunnen en welke 
persoonskenmerken deze moet hebben. 
 

- in samenwerking met de Kinderopvang en het Kinderdagverblijf is gesproken 
over de verdere samenwerking en de ontwikkeling van ons Integraal 
Kindcentrum. Samen is een aantal activiteiten voorbereid die plaats kunnen 
vinden tijdens de project- en boekenweek. 
 

- de avond werd (in het kader van “teambuilding”) afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 

 

6. De personeelssituatie 

Zoals bekend, hebben wij als school een (te) groot aantal collega’s dat met 
ziekteverlof is. Ook is er één collega met bevallingsverlof. 
 
De afgelopen weken zijn we er met “kunst- en vliegwerk in geslaagd alle leerjaren 
van een juf of meester te voorzien. Dit lukte, doordat sommige leerkrachten extra zijn 
gaan werken en doordat de directie samen nu vijf dagen per week voor een groep 
staat. Ook maakten we zo nu een dan gebruik van een onderwijsassistent. 
Eén van de onderwijsassistenten was juf Lisa. 
Helaas moet ik u nu melden dat juf Lisa al twee weken geveld is door ernstige 
buikklachten. Zij is hierdoor niet in staat te werken. 
Hierdoor heb ik op vrijdag 23 en vrijdag 30 september jl. een unit 3 groep naar huis 
moeten sturen. 
Dat was (en is) geen makkelijk besluit! 
Iedere keer als ik dit besluit neem, besef ik heel goed dat ik daar één of meer 
ouders/verzorgers mee in de problemen breng. 
Toch dwingt de situatie mij soms tot het naar huis sturen van een (of meer) 
groep(en). 
Ik probeer een dergelijk besluit zo veel mogelijk te voorkomen en hoop dat u begrijpt 
dat een dergelijke maatregel echt uit “nood” voortkomt. 



Momenteel gaat (nog) niet zo goed met juf Lisa. Het zou mij niet verbazen als zij de 
komende week (of weken) nog afwezig is. Natuurlijk blijf ik naar vervanging zoeken. 
Maar lukt dat niet, dan zal ik helaas moeten besluiten een groep naar huis te sturen. 
In dat geval probeer ik u in een zo vroeg mogelijk stadium te waarschuwen. 

Is alles dan alleen maar negatief??? 
Nee, dat gelukkig niet, want tot mijn grote vreugde kan ik u melden dat juf Marieke 
van der Zwan (leerkracht van groep Kikker) weer 100 % beter is gemeld. 

Juf Anneke is gelukkig ook weer op school, maar zij is nog niet in staat om de hele 
dag aanwezig te zijn. 
Zij wordt dan vervangen door juf Maryam. 
 
Tenslotte nog juf Rebecca. 
Met haar gaat het steeds beter; zij is, na haar ziekte, momenteel bezig met een 
revalidatieprogramma. Wanneer dit programma klaar is, zal zij starten met een re-
integratie-programma, met als doel haar weer 100 % terug te laten keren in haar 
eigen werk. 

 

7.  De agenda voor de komende periode 

 

3 oktober Start project + boekenweek 

4 oktober 20.00 uur: OR-vergadering 

4 oktober 20.00 uur: MR-vergadering 

5 oktober Dag van de leraar 

10 oktober NSCCT-test leerjaar 6 en 8.  

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. 

7 december 9.00 – 11.00 uur: Opa- en omamorgen 

14 december Foute kersttruiendag 

22 december ’s Avonds: kerstviering 

23 december Kerstviering in de groepen 

23 december Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze 
duurt tot en met zondag 8 januari 2023 

9 januari 9.30 uur: Met oliebollen en kinder”champagne” starten we het 
jaar 2023. 

 



 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

 

Met vriendelijke groet,        

 

Hans van Elburg 

 


