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Nieuwsbrief digitaal
Met ingang van 1 mei zal de papieren versie van de
nieuwsbrief uit milieu- en kostenoverwegingen komen
te vervallen. Ouders die op dit moment nog geen
digitale nieuwsbrief ontvangen dienen voor 1 mei een
e-mailadres voor ontvangst aan de administratie door
te geven. Voor ouders die niet over een computer
beschikken is het mogelijk een nieuwsbrief na
verspreiding bij de administratie op te halen.
Excursie
Maandagmiddag 30 maart brengen de groepen 7 en 8
een bezoek aan de Nobelaer. Zij wonen de
voorstelling: “Mijn vriend en ik” van Soulshine
Connection bij. De voorstelling gaat over twee jongens
die in Nederland opgroeien, maar een verschillende
culturele achtergrond hebben. In de voorbereidende
les wordt aandacht besteed aan deze cultuurverschillen. Daarnaast verzorgt een vakdocent een
dramales in de klas.
Inloopmiddag
Maandag 30 maart 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.
Paasviering
De paasviering wordt donderdag 2 april gezamenlijk in
de aula gevierd. Dit jaar verzorgen de kinderen van
groep 5B en 8B een paasmusical. Tijdens de schooltijd
bezoeken alle kinderen deze musical. Bij de kleuters
wordt gedurende twee weken aan het thema: ‘Plant
bloeit op’ gewerkt.

Goede vrijdag
Vrijdag 3 april (Goede vrijdag) en maandag 6 april
(Tweede paasdag) zijn alle leerlingen vrij.

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 voor de verkeersdag in het park op
dinsdag 28 april a.s. Alle ouderhulp is welkom!
Aanmelden kan via info@bshofstee.nl.
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.
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Beweeg met ons mee! Peuters en kleuters
Kom jij gezellig dansen en gymmen? Een heerlijke
middag om actief samen te bewegen op muziek,
afgewisseld met allerlei spelletjes.
5 woensdagen vanaf 3 juni, 14.00-15.00u, €10,- KC
Doremi, Tamboerijn 9-11
Brede School activiteiten
Kalender gemist of toch nog voor een extra activiteit
inschrijven? Dat kan!
Mail naar linda.koenraadt@surpluswelzijn.nl de
activiteit waar jij nog aan mee wilt doen en we zetten
je op de lijst. Vergeet niet je naam, adres,
telefoonnummer, groep en school erbij te vermelden.
Aanmelden kan tot 1 april en Vol= Vol.
Voetbal – VV Internos groep 4
4 lessen voetbal op: woensdag 1, 8, 15 en 22 april van
16.30 tot 17.30 uur bij Internos

Interactieve voorstelling Bennie fietsbeer
vrijdag 19 juni, 13.30-14.30u, Hasselbraam gratis
Sport & Spel in het Vogelaarpark
Samen bewegen en nieuwe kinderen leren kennen?
Kom dan gratis sporten in het Vogelaarpark!
Groep 3-5, 4 woensdagen vanaf 22 apr, 13.30-14.30u
Groep 6-8, 4 woensdagen vanaf 22 apr, 14.30-15.30u
Groep 3-5, 4 woensdagen vanaf 3 juni, 13.30-14.30u
Groep 6-8, 4 woensdagen vanaf 3 juni, 14.30-15.30u

Ontdek de wereld van techniek groep 5-6
Ga mee op ontdekkingsreis! Wat hebben we in petto?
We gaan bouwen, maar niet zo maar bouwen… een
ware uitdaging staat jullie te wachten. Wat blijft
drijven? Hoe verplaats lucht zich? Durf jij een vol glas
water om te draaien? Natuurlijk is dat niet alles.
Aan het einde ontvang je bij slagen een echt diploma.
3 dinsdagen vanaf 14 apr, 15.30-17.00u, wijkgebouw
de Gong, €3,-

Meiden make-over Meiden vanaf 12 tot 16 jaar
Omdat het vorig jaar zo'n succes was is er dit jaar ook
weer een meiden make-over dag!
Dit jaar zal deze zijn op donderdag 14 mei
(Hemelvaartsdag) van 10.30-17.00 ( Wijkgebouw de
Beuken, Lambertusstraat 3 in Etten-Leur)
Dit is voor
Deze dag krijgen ze allerlei workshops namelijk:
hairstyling, visagie, kleding pimpen, smoothies maken,
catwalk lopen, nagelstyling en een fotoshoot.
Kosten zijn 3,50 (te betalen op de dag zelf)

Speuren naar dieren groep 1-3
Waar leven de dieren? Waar verstoppen ze zich? Waar
zijn de jonge dieren?
Geloof mij er zijn veel dieren in de wijk te vinden waar
jullie geen weet van hebben, ga jij mee om ze te
zoeken? Tijdens deze reis ontdekken we van alles over
de dieren, ook gaan we knutselen.
2 dinsdagen vanaf 16 jun, 15.30-16.45u, wijkgebouw,
€2,-

Kindermiddag groep 1-8
Als je van knutselen en leuke spelletjes houd mag je
dit niet missen. Kom langs en doe mee. We gaan
knutselen, kleien, tekenen, schilderen, bingoën en
verschillende spelletjes. Kleuters nemen hun ouders
mee op deze middagen!
Elke woensdagmiddag van 14.00 -15.30 uur. € 1, -. In
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Agenda
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
maandag
donderdag

30 maart
31 maart
2 april
3 april
6 april
9 april

Inloopmiddag
Tien-minuten-gesprek groep 3-7
Paasviering
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Tweede paasdag (alle leerlingen vrij)
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