
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 17. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pesten en geweld horen 
niet”. 
 
 
2. Een eerste kennismaking met Ilonka Wessels 
 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van De Hofvijver, 

 

Mijn naam is Ilonka Wessels. 

Met enorm veel zin, energie en toewijding zal ik met ingang van 1 

februari 2023 het stokje overnemen van Hans van Elburg, als 

directeur van De Hofvijver.  

Na de kerstvakantie zal ik één dag in de week aanwezig zijn om de 

school, het team en de kinderen te leren kennen. Samen met Hans 

zal ik uiteraard zorgen voor een soepele overgang.   

De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, zowel bij Unicoz in 

Zoetermeer, als bij Spectrum SPCO in Berkel en Rodenrijs. Hier heb ik de functies 

van leerkracht, reken- en bouwcoördinator, docent wiskunde-rekenen en adjunct-

directeur bekleed.  

Zelf ben ik al 20 jaar woonachtig in Zoetermeer, samen met mijn man Michael en 

mijn kinderen Mike (17) en Lisa (16). Naast mijn werk hou ik veel van reizen, dansen, 

gezelschapsspelen en wandelen met mijn hond.   

Mijn hart gaat sneller kloppen van het onderwijs. Ik vind het prachtig om circa acht 

jaar medeverantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van leerlingen en daarin een 

fijne samenwerking met u te mogen hebben. Ik streef ernaar dat kinderen met een 

brede glimlach de school binnenlopen en dat zij zin hebben in de dag. Dat zij hun 

talenten kunnen ontwikkelen en zorg op maat krijgen, waarbij zij in een veilige 

omgeving kunnen groeien en bloeien. Van een huppelend kleutertje tot een pre-

puber in groep 8, alle fases zijn mooi en waardevol.  
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Ik snap dat een andere directeur ook voor u even wennen zal zijn, maar ik hoop van 

u het vertrouwen te krijgen dat ik met de beste intenties de school zal leiden. Voelt u 

zich vrij om bij mij aan te kloppen; mijn deur staat open!  

Ik wens u warme feestdagen toe en hoop u snel te ontmoeten in het nieuwe jaar.   

Met vriendelijke groeten,  

Ilonka Wessels   

 
3. Stichting “Iedereen een maaltijd”. 
 
Deze stichting probeert mensen die door omstandigheden niet in aanmerking komen 
voor andere regelingen (en daardoor geen of te weinig eten hebben) te voorzien van 
een gratis maaltijd. 
Rond kerstmis verzoekt deze stichting scholen om boodschappen in te zamelen. 
In het verleden heeft onze school meerdere malen meegedaan aan deze actie. 
 
Dit jaar kan de Stichting geen boodschappen inzamelen (en daar pakketten van 

maken), omdat zij geen ruimte hebben voor opslag en verwerking. 

Daarom wil de stichting dat jaar cadeaubonnen van supermarkten (of geld, waarvan 

men cadeaubonnen koopt) inzamelen, die daarna verdeeld worden onder de 

gezinnen die wel iets extra’s kunnen gebruiken. 

Van 12 tot en met 21 december staat er in iedere groep van de school een spaarpot, 

waarin een bon of financiële bijdrage gestopt kan worden. 

Wilt u, als u een cadeaubon doneert, het bedrag op de bon schrijven en de activatie 

bon bijsluiten. 

We hopen dat veel mensen aan deze actie mee willen doen. 

 

4. Schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. krijgen onze leerlingen weer drie keer 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 : mandarijn 

- Donderdag : watermeloen 

- Vrijdag : appel 

 

5. Gratis schoolmelk 

De leerlingen van onze school die dat willen, krijgen 20 weken (exclusief de kerst- en 

voorjaarsvakantie) gratis Schoolzuivel aangeboden! De school is namelijk ingeloot 

om dit 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. De kerstmusical 

Donderdag 22 december a.s. zullen we weer een kerstmusical opvoeren. 

Deze opvoering vindt plaats in het gebouw van Parousia. 

De zaal gaat open om 18.30 uur, waarna het programma start om 18.45 uur. 

Om ca. 20.00 uur hopen we met de uitvoering klaar te zijn. 

 
Tot slot nog een verzoek: 
In het verleden hebben wij gemerkt dat de kerstviering door sommige bezoekers 
werd gebruikt om met elkaar bij te kletsen. Ook werd er zelfs getelefoneerd.  
Dit was niet alleen voor de spelers, maar ook voor andere gasten erg storend.  
Wij verzoeken daarom u rekening te houden met iedereen en de viering met 
aandacht bij te wonen.   
 
 
7.Nieuws van het KDV 

De Sint is met zijn Pieten weer terug naar Spanje en wij zijn begonnen aan het 

nieuwe kerstthema! We zijn volop aan het knutselen en de kindjes vinden het 

superleuk om weer te knutselen en te kliederen met verf. 

Ook zijn de voorbereidingen weer in volle gang voor het peuter kerstdiner. 

We gaan er weer een leuke en gezellige tijd van maken! 

Groetjes, Team KDV. 

 

8. De agenda voor de komende periode 
 

22 december ’s Avonds: kerstviering; een uitnodiging is al in uw bezit 

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 

27 januari Afscheid meester Hans van de leerlingen van de school 

30 januari Afscheidsreceptie meester Hans voor ouders en verzorgers 

1 februari Start van de nieuwe directeur: Ilonka Wessels 

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 slot 

 

De laatste werkweek van dit kalenderjaar. 

Nog even een het kerstfeest wordt weer gevierd. 

Dat wetend, is het goed stil te staan bij de woorden die hieronder staan: 

 

 

Een onverwachte surprise 
 

God, 

Soms lijkt het of we leven  

in een tijd van 

groot, groter, grootst, 

duur, duurder, duurst, 

meer en het meest. 

Een tijd waarin alleen 

de overtreffende trap telt. 

de glimmende verpakking, 

het opgeblazen feest….. 

 

Geef ons het vermogen 

om door die buitenkanten 

heen te kijken. 

Om te zien 

waar het echt om gaat. 

 

Laat de verrassende kanten 

in onszelf openbloeien 

als een onverwachte surprise. 

 

Geef ons de energie 

om het beste uit onszelf te halen. 

Niet ten koste van anderen, 

maar ruimte gevend, 

zodat iedereen tot zijn recht kan 

komen. 

Zo heeft u het bedoeld 

toen u met ons begon. 

 

 

Uit “Een rode draad” 

Geschreven door Greet Brokerhof – van der Waa 

en Gerard van Midden. 

 

 

Mede namens alle collega’s wens ik u en allen die u lief zijn, plezierige, gezellige en 

liefdevolle kerstdagen toe en natuurlijk ook een sprankelende jaarwisseling. 

 



 

Met vriendelijke groet,       

      

Hans van Elburg  

  

 

 

 

 


