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Nieuwsbrief digitaal (herhaling)
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.
Sportdag/Koningsspelen
Morgen,
vrijdag
24
april
vinden
de
Koningsspelen/sportdag plaats. Alle kinderen en
hulpouders worden om 8.45 uur bij de hockeyvelden
van HCEL verwacht. Daar zoeken zij hun eigen
leerkracht op. De leerkrachten staan op veld 1: groep
1 t/m 4 aan de linkerkant, groep 5 t/m 8 aan de
rechterkant.
Om 9.00 uur doen we met de hele school mee aan een
wereldrecordpoging. We zingen en dansen het liedje:
“Energie”. Daarna vertrekken de kinderen van groep 5
t/m 8 te voet naar DSE. De groepen 1 t/m 4 blijven bij
de hockeyclub.
Alle kinderen eten deze dag op de sportvelden en de
lunch wordt verzorgd. De kinderen hoeven alleen
extra drinken mee te nemen voor deze dag. Om 13.15
uur gaan de groepen 5 t/m 8 weer terug naar de
hockeyvelden. Daar zal om 13.30 uur de sponsorloop
plaatsvinden. Om 14.00 uur eindigt de sportdag en
kunnen de kinderen bij de hockeyvelden opgehaald
worden. De kinderen, die op deze dag naar BSO De
Vleer gaan, worden opgehaald. Ouders dienen dit aan
de leerkracht door te geven.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom bij
de wereldrecordpoging en de sponsorloop. Zij mogen
het middenterrein echter niet betreden.
Bij slecht weer beslissen we ’s morgens om 8.15 uur of
de sportdag wel of niet doorgaat. Bij twijfel kunt u
vanaf 8.15 uur Facebook of de website raadplegen.

Agenda
vrijdag
maandag
vrijdag
donderdag
vrijdag

24 april
27 april
1 mei
21 mei
22 mei

Wanneer de sportdag niet door gaat, komen alle
kinderen gewoon naar school. Zij mogen dan een
gezelschapsspelletje meenemen. Verder hebben zij
(binnen)gymschoenen nodig, want de sponsorloop
wordt dan naar de gymzaal verplaatst. De schooltijden
blijven ongewijzigd en alle kinderen eten op school.
Sponsorloop
Tijdens de Koningsspelen op 24 april vindt de
sponsorloop plaats. Uw kind heeft hiervoor afgelopen
week het sponsorformulier meegekregen. De
opbrengst hiervan gaat naar een goed doel. Dit jaar is
dat de Harold van Zundert Stichting. Het hoofddoel
van deze stichting is voor kinderen, die op jonge
leeftijd één of beide ouders hebben verloren,
onvergetelijke, mooie activiteiten en arrangementen
te organiseren in onder andere De Efteling, Disneyland
Parijs, Duinrell, Ouwehands Dierenpark, enzovoorts.
Op de website www.haroldvanzundert.nl kunt u
hierover meer informatie vinden.

De kinderen lopen een vast aantal minuten en laten
zich sponsoren voor een vast bedrag (dus niet per
rondje). Helaas hebben wij nog niet van alle kinderen
de enveloppe met sponsorgeld retour ontvangen.
Inleveren kan bij de groepsleerkracht.
Meivakantie
Van maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei is de
meivakantie. Alle leerlingen worden maandag 18 mei
weer op school verwacht.

Koningsdag/ Sponsorloop
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
Start meivakantie (15.15 uur)
Nieuwsbrief 17
Groep 2 vrij
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Het overblijfteam van
TSO de Hofstee zoekt
overblijfvrijwilligers!
Wie zoeken wij?
Kober kinderlunch is op zoek naar enthousiaste
mensen die graag als overblijfvrijwilliger willen
werken bij TSO De Hofstee. We zoeken iemand die
tussen de middag een paar uurtjes vrij heeft en
samen met de kinderen een boterham wil eten,
spelen of lekker wil kletsen. Samen met je collega’s
draag je zorg voor een gezellige en ontspannen sfeer.
Het is belangrijk dat je een groep van ongeveer
15 kinderen een leuke en ontspannen lunchpauze
kunt bezorgen.
Specifieke opleidingseisen stellen we niet, maar
tijdens het overblijven word je aangesproken op je
capaciteiten als spelleider, scheidsrechter,
schoonmaker en gespreksmaatje.

Wat bieden wij?
Een uitdagende klus waar je een vrijwilligersvergoeding
voor krijgt (belastingvrij). Kober
Kinderlunch betaalt via bank uit, er wordt dus ‘wit‘
gewerkt. Tevens zorgen wij dat je op de hoogte blijft
van de overblijfontwikkelingen. Een ander voordeel is
dat eigen kinderen gratis overblijven op de dagen dat
je werkt! Daarnaast zorgt een overblijfcoördinator
voor ondersteuning in het werk. Bij hem/haar kun je
terecht voor vragen. Ook zijn er mogelijkheden tot het
volgen van workshops en de mogelijkheid tot het
volgen van een beroepsopleiding.
Ook uitkeringsgerechtigden kunnen vrijwilliger
worden (zie www.belastingdienst.nl).

Iets voor jou? Meld je dan nu aan!
Neem voor meer informatie of om je aan te melden
contact op met de overblijfcoördinator via
telefoonnummer 06 100 826 71 of via email overblijvenhofstee@kober.nl
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