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Dansworkshop
Dinsdag 27 januari verzorgt muziekcentrum Het
Harlekijntje een workshop omtrent het boek “Boer
Boris gaat naar zee”. Deze voorstelling is bestemd voor
de groepen 1/2 van De Hofstee en De Springplank en
de peuters van het kinderdagverblijf.
Inloopmiddag
Dinsdag 27 januari is er weer een inloopmiddag.
Ouders en/ of grootouders kunnen in de klas het werk
van hun (klein)kind bekijken. De inloopmiddag start
om 15.15 uur en eindigt om 15.45 uur.

Zwemles groepen 4
Maandag 2 februari starten de zwemlessen voor onze
groepen 4. De groep van juffrouw Lieke vertrekt om
13.10 uur onderaan de buitentrap. De groep van
juffrouw Eveline vertrekt tijdens de middagschooltijd.
Mogelijk zijn de kinderen uit deze groep iets later
terug op school. Voor de zwemles hebben de kinderen
een zwemtas nodig met zwemspullen en een
handdoek. Een extra handdoek kan prettig zijn om op
te staan.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Omdat wij binnenkort starten met de voorbereidingen
op het nieuwe schooljaar, is het voor ons noodzakelijk
zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat volgend
schooljaar onderwijs op De Hofstee zal volgen.
Wanneer wij op de instroom van nieuwe leerlingen
willen inspelen, is het noodzakelijk dat ouders tijdig
hun kind aanmelden bij de directie. Het is ouders, die
een kind hebben, dat in de loop van dit of volgend
schooljaar vier jaar wordt, aan te bevelen hun kind zo
spoedig mogelijk aan te melden middels het
inschrijfformulier.

KIJK! Rapport informatieavond.
Dinsdag 10 februari aanstaande is er voor de ouders
van groep 1 en 2 een informatieavond. De avond start
om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt uitgelegd op
welke wijze wij de ontwikkeling van de kinderen
volgen en ontvangt u informatie over het nieuwe
rapport.
Rapport groep 1-2
Vanwege het KIJK! observatie- en registratiesysteem
ontvangen de kinderen van groep 1-2 slechts
tweemaal per jaar een rapport. Het uitdelen van de
rapporten en de data voor de tien-minutengesprekken wijken daardoor af van de groepen 3 tot
en met 7. De gesprekken voor de groepen 1-2 staan op
dinsdag 24 februari en donderdag 26 februari
gepland. Het rapport gaat op donderdag 12 februari
mee.
Voor zowel de informatieavond als de tien-minutengesprekken meldt u zich aan door middel van het
strookje onder aan deze nieuwsbrief.
Voorstelling
Vanuit het cultuuraanbod bezoeken de groepen 3-4
maandag 23 februari aanstaande van 13.45 -14.45 uur
de voorstelling “Hier komt de Boegieman” in de
Nieuwe Nobelaer.
De kleutergroepen gaan woensdag 25 februari van
10.30 tot 11.15 uur naar de voorstelling
“Vuilnisventjes” eveneens in de Nieuwe Nobelaer.
Voor beide voorstellingen zijn we op zoek naar
hulpouders die mee willen lopen naar de Nieuwe
Nobelaer. U kunt zich hiervoor opgeven bij de
leerkracht van uw kind.
Hulp gevraagd bij Atelier De Hofstee
Voor de groepen 3, 4 en 5 zijn wij op zoek naar ouders
met een naaimachine. Wilt u helpen de werkjes van
de kinderen in elkaar te zetten? De volgende
woensdagen hebben we uw hulp hard nodig:
 25 maart
 1 april
 8 april
 15 april
 22 april
 29 april
Aanmelden kan door het strookje in te leveren bij de
groepsleerkracht.

Kraanvogel 22, 4872SB Etten-Leur, 076-5035581, www.rkbsdehofstee.nl, info@bshofstee.nl

Nieuwsbrief De Hofstee

KATHOLIEKE BASISSCHOOL

Nummer 10, 22 januari 2015
Informatieavond groep 1-2
De ouders/ verzorgers van…………………………………… komen wel/niet naar de informatieavond op dinsdag 10 februari.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapportbespreking groep 1-2
De ouders/ verzorgers van…………………………………… komen voor de rapportbespreking het liefst op:

Voorkeurstijd:

O dinsdag

24 februari 2015

O donderdag

26 februari 2015

O vóór 17.00 uur
O ná 18.00 uur
O geen voorkeur

a.u.b. voorkeuren aangeven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier De Hofstee
Ja, ik ………………………………………….…… wil helpen bij Atelier De Hofstee op (aankruisen de dagen die mogelijk zijn):
O
O
O
O
O
O

25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Mijn zoon/ dochter zit in groep …………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij nemen deel aan de wedstrijd “Beste carnavalsgroep 2015”
Namen: _______________________________________________________________
Groep:

_______________________________________________________________

Wij nemen deel als loopgroep/ met een carnavalswagen/ met een versierde fiets (doorhalen wat niet van toepassing
is).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
dinsdag
vrijdag
maandag
donderdag

27 januari
30 januari
2 februari
5 februari

Inloopmiddag
Groep 2 vrij
Start schoolzwemmen groep 4
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