
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 14. 

 

 

1. De regel van de week 

 

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

2.  Oliebollen en kinderchampagne 

Er hebben zich vier ouders aangemeld die oliebollen willen bakken. 

Dat is fantastisch. Heel hartelijk dank daarvoor. 

 

3. Opa- en omamorgen 

Woensdag 7 december a.s. is er weer een opa- en omamorgen. 

Opa’s en oma’s van onze leerlingen mogen dan een bezoekje aan de groep van hun 

kleinkind(eren) brengen. 

Ik kan de opa’s en oma’s van de leerlingen natuurlijk niet zelf bereiken, daarom vraag 

ik u dit berichtje aan uw (schoon)ouder(s) door te geven. 

De grootouders kunnen zich opgeven voor hun bezoek via u of via het mailadres 

directie@dehofvijver.unicoz.nl. 

De grootouders zijn van harte welkom van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

 

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 : Pomelo 

- Donderdag : Bleekselderij 

- Vrijdag : Sinaasappel 
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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 

Deze week 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 basisgroep leerkracht 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. 

 
 
8. Nieuws van de BSO 

 

Spannende tijden 

 

In deze weken merken wij dat er veel verschillende emoties zijn bij de kinderen op de 

BSO. De dagen zijn weer wat kouder, ze zijn donker en ook volgepland met allemaal 

activiteiten. Het vraagt nogal wat van ze. We hebben vorige week woensdag en 

vrijdag de boeken 'Laat mij maar even' en ' Allemaal een beetje veel' voorgelezen. 

Prachtige boeken over allerlei soorten emoties. Herkenbaar geschreven met mooie 

illustraties die veel vragen opwekken. Dit kan je gelijk bespreken met de kinderen 

tijdens het voorlezen, zodat er veel interactie is. Deze week zullen we op een andere 

dag ook de boeken gaan voorlezen. We zien dat een rustig voorleesmoment soms 

echt even nodig is na een drukke dag op school. We proberen dit dan ook zeker 

vaak aan te bieden.  

 

Natuurlijk willen wij via deze weg jullie ook allemaal alvast een fijne Sintviering 

wensen!  

Maak er een mooie tijd van samen. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, team BSO: 

Sophia, Nikki, Chorin & Wieke 

 

8.  De agenda voor de komende periode 

 

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  

  

 

 


