
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 13. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst” 
 

2.  Oliebollen en kinderchampagne 

Ik heb nog geen reacties gekregen, dus …….  

Op maandag 9 januari a.s. (om ca. 9.30 uur) zullen de leerlingen en leerkrachten met 

oliebollen en kinderchampagne proosten op het jaar 2023. 

Wanneer u als ouders/verzorgers hierbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. 

Voor deze vrolijke activiteit zoek ik ouders/verzorgers zoek ik ouders/verzorgers die 

de oliebollen (met en zonder rozijnen/krenten) willen bakken. 

We hebben zo’n 250 oliebollen nodig. 

Ouders/verzorgers die (een deel van) de oliebollen willen bakken, verzoek ik dit even 

aan mij te laten weten. 

Voor de goede orde: de kosten van e.e.a. worden vanzelfsprekend vergoed. 

 

3. Bedankje juf Anja 
 
Lieve ouders/verzorgers,  

Ik wil de ouders en kinderen hartelijk bedanken voor het prachtige afscheid dat plaats 

vond op woensdag 9 november jl. 

Ik heb genoten van de spontane reacties, enthousiaste verhalen, liedjes, prachtige 

tekeningen, een mooi vriendenboekje, knutselwerkjes, cadeautjes, bloemen, te veel 

om op te noemen.  

Het was hartverwarmend!!!  

Ik wens jullie nog heel veel mooie jaren op de “Hofvijver”.   

Liefs,  

Anja van der Zwan. 
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4. 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 : sinaasappel 

- Vrijdag : peer 

 

5. Gratis schoolmelk 

Vanaf vandaag, 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. 

 

6. Sint-Nicolaas 

Maandag 5 december a.s. zal Sint-Nicolaas weer een bezoek aan de school 
brengen. De leerlingen zijn op deze dag vrij vanaf 12.30 uur. 

 

7. De tien-minutengesprekken 

In de week van 28 november tot en met 2 december a.s. vinden er weer tien-
minutengesprekken plaats.  
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 8 zijn dit verplichte 
gesprekken: dit betekent dat de leerkrachten alle ouders/verzorgers willen spreken. 
Voor de ouders/verzorgers van de overige leerlingen van de school (leerjaar 1 – 7) 
zijn de gesprekken niet verplicht: dit betekent dat deze ouders/verzorgers zelf kunnen 
bepalen of zij met de basisgroepleerkracht van hun kind(eren) in gesprek willen 
gaan. Het kan overigens ook voorkomen dat de leerkracht u zelf voor een gesprek 
uitnodigt; in dat geval vindt de leerkracht het noodzakelijk met u in gesprek te gaan. 

Vanaf 15.00 uur vanmiddag (maandag 21 november) kunt u via Parro een gesprek 
inplannen. 

 

8. De studiedag van dinsdag 22 november jl. 

Tijdens de studiedag van 22 november jl. hebben de teamleden met elkaar over de 
volgende onderwerpen gesproken: 

- Het IEP-leerlingvolgsysteem (LVS) Dit leerlingvolgsysteem lijkt op het Cito-
leerlingvolgsysteem en heeft hetzelfde doel: het volgen van de prestaties en 
vorderingen van onze leerlingen van leerjaar 3 t/m 8. 
Dit schooljaar zal het team naast de Cito-toetsen óók een aantal de IEP-
toetsen afnemen. 



Doel is beide systemen te vergelijken en na een zorgvuldige afweging, een 
keuze te maken over het te gebruiken LVS. 

- Kortgeleden heeft de school de rekenmethode “Met sprongen vooruit” 
aangeschaft. Deze methode wordt gebruikt naast onze reguliere methode 
Alles telt Q. Met deze nieuwe methoden kunnen de leerkrachten de leerlingen 
waarbij het rekenonderwijs (nog) niet de juiste opbrengst heeft, extra 
ondersteunen. 

- Tijdens het morgen- en middagprogramma is er ook uitgebreid gesproken 
over de zorg die de teamleden hebben over het gedrag van een aantal 
leerlingen én de impact die dergelijk gedrag heeft op de overige leerlingen van 
een groep. 
Afgelopen donderdag is dit onderwerp ook besproken in de MR. 
 
Vanzelfsprekend worden er regelmatig gesprekken gevoerd met de 
ouders/verzorgers van leerlingen die opvallend gedrag vertonen. Ook is er 
voor deze leerlingen vaak externe hulp door de school en/of ouders geregeld. 
Hiernaast is er over e.e.a. met het bestuur van Unicoz gesproken en hebben 
wij contact met 1801 (het vroegere Onderwijs Advies) over deze zaak. 
Doel is te bepalen hoe we als team (beter) met deze situatie kunnen omgaan. 

Binnenkort zal ik in een brief nader op dit onderwerp ingaan. 
 

9. Nieuws van de leerlingenraad 

Van de voorzitter van de leerlingeraad (juf Marieke) ontving ik het volgende berichtje: 

Afgelopen donderdag (17 november jl.) vormde de leerlingenraad van schooljaar 
2021-2022 de commissie voor de leerlingenraadverkiezing.   
In de groepen 5 t/m 8 zijn er voorrondes gehouden en daarbij waren er in elke groep 
2 tot 3 leerlingen die lid van de leerlingenraad zouden willen worden.  
Deze leerlingen kwamen hun ideeën en kwaliteiten verkondigen bij de raad.   
We hebben hele goede en mooie betogen gehoord. De kandidaat-leden maakten het 
de raad erg lastig. Uiteindelijk hebben we onze keuze wel kunnen maken en konden 
we voor dit schooljaar de nieuwe leerlingenraad compleet maken. 
In de raad zitten nu de volgende leerlingen: 
 
Eran en Zain (8) Jeremy en Lizz (7), Mila (6) en Elena (5)  
 
We willen iedereen bedanken voor hun inzet en geweldige presentaties.   
Volgend jaar kunnen alle leerlingen uit leerjaar 5 tot 7 zich weer kandidaat stellen. 
  
Bedankt allemaal en voor de nieuwe leden: super veel plezier.   
 

10.  De agenda voor de komende periode 
 

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  

  

 

 


