
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 10. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op je woorden”. 
 
 

2. Afscheid juf Anja van der Zwan 
 
Op woensdag 9 november a.s. neemt onze collega Anja van der Zwan (leerkracht 
van groep Kikker) na ruim 30 jaar afscheid van het onderwijs en begint er voor haar 
een nieuwe levensfase, waarin zij van haar (welverdiende) pensioen gaat genieten. 
 
Dit alles laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 
Op genoemde dag is er daarom een feestelijke activiteit voor alle leerlingen van de 
school en gaat juf Anja alle groepen langs om daar in het zonnetje gezet te worden. 
 
Om ca. 12.15 uur is er een afscheidsreceptie voor de ouders/verzorgers en overige 
genodigden. Anja (en wij als collega’s) zou(den) het bijzonder op prijs stellen als u 
haar tijdens de receptie de hand komt schudden.  
Een uitnodiging hiervoor ontvangt u deze week 
De receptie duurt tot 13.15 uur. 
 
Na de receptie nemen de collega’s afscheid van Anja, bedanken haar voor haar inzet 
voor de school en leerlingen, zwaaien wij haar uit en wensen haar alle goeds voor de 
toekomst. 
 
Zoals bekend, neemt onze collega Tessa Rees, die al een aantal maanden in onze 
school werkt, de werkzaamheden van Anja over en is vanaf 10 november a.s. 
(samen met juf Marieke) de basisgroep-leerkracht van groep Kikker. 
 
 
3. Bedankje van juf Anja. 
 

Beste ouders/verzorgers,  

De tijd vliegt voorbij, maar over 1½ week neem ik afscheid van “de Hofvijver”. Op 

woensdag 9 november a.s. ga ik met pensioen. Ruim 22 jaar heb ik met heel veel 

plezier op deze school gewerkt! Ik wil de ouders hartelijk bedanken voor jullie 
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vertrouwen, de gesprekken, de hulp, de gezelligheid en nog veel meer. Ik heb 

genoten van jullie kinderen. Ik zal ze zeker missen met hun grapjes en verhalen!  

Op woensdag 9 november na schooltijd (vanaf 12.15 uur) zijn jullie van harte 

uitgenodigd in de aula om afscheid van elkaar te nemen. Er staat koffie/thee, 

limonade voor de kinderen en iets lekkers klaar.  

Tot ziens op de 9e!  

 
4. Situatie in de kleutergroepen 
 
Zoals u allen weet, zouden wij als school een derde kleutergroep kunnen starten. 
De afgelopen maanden bleek het onmogelijk dit te realiseren, doordat we er niet in 
slaagden een nieuwe collega te vinden. 
Nu kan ik u melden dat we daar wél gedeeltelijk in geslaagd zijn. 
Juf Pliline Vergeer zal met ingang van maandag 7 november a.s. twee dagen per 
week (op maandag en dinsdag) in unit 1 werkzaam zijn. 
Op genoemde dagen kan er in unit 1 dan met drie kleutergroepen gewerkt worden. 
Philine is voor ons als teamleden en de kleuters geen onbekende: zij heeft aan het 
eind van het vorige schooljaar al een periode één dag per week in groep Kikker 
gewerkt. 
Philine zal in de week van 7 t/m 11 november a.s. “meelopen” in unit 1 en start op 
maandag 14 november a.s. met een (vaste) groep leerlingen in het kleuter wij-lokaal. 
De werkwijze zal op beide dagen als volgt zijn: alle kleuters gaan tussen 8.35 uur en 
8.45 uur naar hun huidige groep. Daar worden ze ontvangen door de basisgroep 
leerkrachten (Juf Mariëlle, Anneke, Marieke en Tessa). 
Om 8.55 uur gaat er een vaste groep leerlingen naar het wij-lokaal om de rest van de 
dag met juf Philine aan het werk te gaan. De leerkrachten van unit 1 zullen aan de 
ouders/verzorgers melden welke kinderen er op maandag en dinsdag les van juf 
Philine hebben. 
 
Ná woensdag 9 november a.s. is juf Tessa op de donderdag “over”. 
Juf Tessa zal (volgens de hierboven gemelde werkwijze) op de donderdag ingezet 
worden in de derde kleutergroep. 
Dit betekent dat we met ingang van week 46 (14 – 18 november) drie dagen per 
week met drie kleutergroepen kunnen werken. 
 
Intussen blijven we zoeken naar een leerkracht voor de woensdag en vrijdag. 
Mocht daar iets over te melden zijn, dan hoort u dit van mij. 
 
 
5. 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 : waspeen 

- Donderdag : komkommer 

- Vrijdag : appel 

 



6. Gratis schoolmelk 

Van 7 november 2022, gedurende 20 weken (exclusief de kerst- en 

voorjaarsvakantie) krijgen de kinderen die dat willen gratis Schoolzuivel 

aangeboden! De school is namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolzuivel te 

ontvangen. 

 

Kinderen die schoolmelk willen drinken nemen zelf een beker mee naar school om 

daar de schoolmelk in te (laten) doen. 

Met Schoolmelk zorgen we ervoor dat alle kinderen die dat willen een gezonde 

keuze krijgen aangeboden door kennis te maken met zuivel; een gezond alternatief 

op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt 

aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie 

en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 

o Gratis, lekkere, koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt/ wil drinken.  
o 20 weken. 
o Zuivel beschikbaar voor elk kind die dat wil 
o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

 

Gedurende deze periode ontvangen de leerlingen die dat willen, zuivel op school. Dit 

zal in sommige weken halfvolle melk/karnemelk zijn en in andere weken zal dit 

halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht: 

 

Week start Product 

7-Nov Melk + Karnemelk 

14-Nov Melk + Karnemelk 

21-Nov Melk + Karnemelk 

28-Nov Yoghurt 

5-Dec Melk + Karnemelk 

12-Dec Melk + Karnemelk 

19-Dec Melk + Karnemelk 

26-Dec Vakantie 

2-Jan Vakantie 

9-Jan Yoghurt 

16-Jan Melk + Karnemelk 

23-Jan Melk + Karnemelk 

30-Jan Melk + Karnemelk 

6-Feb Yoghurt 

13-Feb Melk + Karnemelk 

20-Feb Melk + Karnemelk 



27-Feb Melk + Karnemelk 

6-Mar Melk + Karnemelk 

13-Mar Yoghurt 

20-Mar Melk + Karnemelk 

27-Mar Melk + Karnemelk 

3-Apr Melk + Karnemelk 

10-Apr Yoghurt 

 

Aanleiding en achtergrond 

Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op 

school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. In het schooljaar 2020/2021 

zijn we gestopt met de abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te 

kunnen voorzien. Een gezonde keuze aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo 

kunnen alle kinderen meedoen. Er hebben 200 scholen deelgenomen aan de pilot van het 

EU-Schoolzuivelprogramma. De pilot werd gefinancierd door FrieslandCampina en de 

Europese Unie. Er waren voor de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot. 

Dit jaar zal schoolzuivel weer aangeboden worden voor alle kinderen op school en zullen 

er géén kosten aan verbonden zijn.  

Beoordeling Schoolzuivelprogramma 

Dit nieuwe programma is in schooljaar 2019/2020, schooljaar 2020/2021 en schooljaar 

2021/2022 getest door team Schoolzuivel van FrieslandCampina en wordt door de 

deelnemende scholen gewaardeerd met een 8.4!. 

 

7. Corona 

We merken allemaal dat het aantal besmettingen met het Coronavirus weer aan het 
stijgen is. 
Afgelopen weken ontvingen wij het eerste berichten sinds tijden, waarin gemeld werd 
dat leerlingen Corona hadden en tijdens de  
Wij gaan ervan uit dat alle ouders/verzorgers het aan ons melden als hun kind 
Corona heeft. Fijn is, dat dit ook nu gebeurde. 
Hiernaast vragen wij u ons te melden als een ander lid van het gezin Corona heeft. 
Wanneer u dat doet, kunnen wij in school wat afstand houden van uw zoon/dochter 
die wel naar school gaat en (nog) geen Corona heeft, om zo een event. besmetting 
te voorkomen. 
Stuur ons dus a.u.b. een berichtje als er Corona in uw gezin heerst. 

 

8. De agenda voor de komende periode 

 

2 november Luiscontrole 

7 november Start schoolmelk 

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 vanaf 12.30 uur vrij. 

7 december 9.00 – 11.00 uur: Opa- en omamorgen 

14 december Foute kersttruiendag 

22 december ’s Avonds: kerstviering (deze vindt buiten de school plaats) 

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. 

11 januari Luiscontrole 

16 januari Start Cito-periode; deze duurt tot en met 3 februari a.s. 

17 januari 20.00: MR-vergadering 

19 januari Leerlingenraad 

24 januari 20.00: OR-vergadering 

25 januari Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

1 februari Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

10 februari Laatste dag schoolfruit 

13 – 16 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken (leerjaar 8) 

16 februari Ontruimingsoefening 

17 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 - 7 

20 – 24 februari Verplichte tienminutengesprekken leerjaar 1 – 7 

24 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie; deze duurt tot en 
met zondag 5 maart 2023 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet,    

     

Hans van Elburg   

 

 


