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Studiedagen
Donderdagmiddag 19 maart en vrijdag 20 maart zijn
alle kinderen vrij in verband met studiebijeenkomsten
voor het personeel. Centraal tijdens de bijeenkomsten
staat de doorontwikkeling van onze groepsplannen. In
die groepsplannen wordt de onderwijsbehoefte van
elk kind vastgelegd. Hierdoor kunnen wij het onderwijs
beter afstemmen op de behoeften van ieder kind.

hulpouders voor de verkeersdag in het park op
dinsdag 28 april a.s. Alle ouderhulp is welkom!
Aanmelden kan via info@bshofstee.nl.

Voorstelling groep 1-2
Momenteel zijn de kleuters druk bezig met de
voorbereiding van de voorstelling. Dit jaar is het
thema sprookjes. De uitvoering vindt plaats op
dinsdag 17 maart. Het zou fijn zijn, wanneer een ouder
alle voorstellingen zou willen filmen. Aanmelden kan
bij meneer Jack.
Tien-minuten-gesprek (herhaling)
Woensdag 25 maart wordt het tweede rapport van dit
schooljaar aan de kinderen van groep 3 tot en met 7
uitgereikt. Het rapport geeft u een beeld van de
vorderingen van uw kind. Op donderdag 26 maart en
dinsdag 31 maart vinden de tien-minuten-gesprekken
voor groep 3 tot en met 7 plaats. De gesprekken van
groep
6A
kunnen
in
verband
met
opleidingsverplichtingen van de groepsleerkracht
helaas niet op donderdagavond plaatsvinden. Tijdens
het tien-minuten-gesprek bespreekt de leerkracht de
vorderingen van uw kind met u. Wanneer blijkt dat er
onvoldoende tijd is, zal een vervolgafspraak met u
worden gemaakt. Alle ouders worden geacht aanwezig
te zijn. Wanneer u echter om bepaalde redenen niet in
staat bent om te komen, wilt u dit dan schriftelijk of
persoonlijk melden aan de leerkracht van uw
kind(eren)? Omdat u waarschijnlijk een bepaalde
voorkeur heeft voor een dag en/ of tijd, kunt u op het
strookje aangeven welk tijdstip voor u het meest
geschikt is. Wij proberen daar bij de planning dan
zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wilt u dit
ingevulde strookje uiterlijk vrijdag 13 maart inleveren
bij de leerkracht van uw kind? U ontvangt bij het
rapport de uitnodiging voor het tien-minuten-gesprek.
Ouders worden geacht via de hoofdentree het pand te
betreden. In verband met de privacy wordt u verzocht
in de versmalde doorgangen bij de klas te wachten.
Hulpouders verkeer
Voor de verkeersweek zijn wij op maandag 20 en
dinsdag 21 april op zoek naar hulpouders bij de
activiteiten van Streetwise. Streetwise is een
verkeersproject van de ANWB dat bestemd is voor
basisschoolleerlingen. Daarnaast zoeken wij ook

Hulpouders sportdag
Vrijdag 24 april is onze jaarlijkse sportdag. Onze
sportdag valt samen met de Koningsspelen. Ook de
kinderen van groep 1 gaan die dag naar school. Voor
de begeleiding van deze bijzondere dag doen wij een
beroep op u. Aanmelden kan via info@bshofstee.nl.
Oudervereniging zoekt nieuwe leden!
Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij de school van
je kind en wil je graag meemaken wat hij/ zij ervaart
tijdens Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en andere leuke
festiviteiten op school? Meld je dan aan bij de
oudervereniging.
Als lid vergader je 4 tot 6 keer per jaar, woon je om de
beurt een vergadering van de medezeggenschapsraad
bij en ondersteun je de leerkrachten tijdens de
festiviteiten op school.
Wij zoeken betrokken ouders die nog wat tijd over
hebben!! Aanmelden kan via het volgende mailadres:
ouderverenigingdehofstee@gmail.com of bij een van
onze leden van de oudervereniging.
Neem ook gerust eens een kijkje op de website van de
school onder het kopje oudervereniging.
Kindervieringen
Op 15 en 22 maart is er om 11.00 uur in de
Lambertuskerk een kinderviering. De vieringen zijn
bestemd voor kinderen van groep 3 tot en met groep
6. In de viering van 15 maart neemt pastor Wim van
Reen tevens afscheid.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/ verzorgers van…………………………………… komen voor de rapportbespreking het liefst op:
O donderdag

26 maart 2015

O dinsdag

31 maart 2015

Voorkeurstijd:

Broertje(s) of zusje(s) in de klas bij:
O vóór 17.00 uur

1.

O na 18.00 uur

2.

O geen voorkeur

3.

a.u.b. voorkeuren aangeven
a.u.b. naam van betreffende leerkracht(en) invullen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/ verzorgers van…………………………………… komen voor de rapportbespreking het liefst op:
O donderdag

26 maart 2015

O dinsdag

31 maart 2015

Voorkeurstijd:

Broertje(s) of zusje(s) in de klas bij:
O vóór 17.00 uur

1.

O na 18.00 uur

2.

O geen voorkeur

3.

a.u.b. voorkeuren aangeven
a.u.b. naam van betreffende leerkracht(en) invullen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda
donderdag
vrijdag
woensdag
donderdag

19 maart
20 maart
25 maart
26 maart

maandag
dinsdag

30 maart
31 maart

Studiemiddag (alle leerlingen vrij)
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Rapport groep 3-7
Tien-minuten-gesprek groep 3-7
Nieuwsbrief 14
Inloopmiddag
Tien-minuten-gesprek groep 3-7
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