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Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van Fred van Gestel. Fred, de
echtgenoot van juffrouw Leoniet, is dinsdagmiddag op
59 jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Wij
wensen Leoniet, haar dochters en verdere familie veel
sterkte toe met dit enorme verlies. De uitvaart is
aanstaande zaterdag om 10.00 uur in Breda.
Groepssamenstelling
In verband met de groei van het aantal leerlingen en
een extra investering van het bestuur starten wij
volgend schooljaar met achttien groepen. In verband
met de sterke instroom in de kleutergroepen zijn wij
genoodzaakt met zes groepen 1/2 te starten. De
instroomgroep komt hierdoor te vervallen. Van alle
overige leerjaren zullen twee groepen geformeerd
worden. Dit heeft tot gevolg dat dit jaar alle groepen,
dus ook de kleutergroepen opnieuw worden
samengesteld. Daarbij houden wij onder andere
rekening met vriendjes en vriendinnetjes. Evenals in
voorgaande jaren worden alle kinderen in de
gelegenheid gesteld zes namen van potentiële
(nieuwe) klasgenootjes kenbaar te maken. Wij streven
er naar om elk kind bij minimaal twee kinderen van dit
lijstje in de nieuwe groep te plaatsen. Hierbij dient
echter opgemerkt te worden dat groepsbelang boven
individueel belang gaat.
Evenals vorig jaar stellen wij de kinderen in de
gelegenheid thuis het namenlijstje samen te stellen.
Het betreft een willekeurige volgorde. Het lijstje dient
uiterlijk vrijdag 5 juni weer bij de groepsleerkracht
ingeleverd
te
worden.
Het
protocol
leerlingenverdeling is via de website beschikbaar
(Informatie/ formulieren en documenten). Op
donderdag 2 juli wordt de groepsindeling bekend
gemaakt.

Groepsbezetting
Volgend schooljaar is de groepsbezetting als volgt:
1/2a:
juffrouw Ineke en juffrouw Ine
1/2b:
juffrouw Lydia en juffrouw Ine
1/2c:
juffrouw Sabine en juffrouw Petty
1/2d:
juffrouw Diana
1/2e:
juffrouw Lieke
1/2f:
juffrouw Miranda Vermunt

3a:
3b:
4a:
4b:
5a:
5b:
6a:
6b:
7a:
7b:
8a:
8b:

juffrouw Els
juffrouw Lisette en juffrouw Jessica
juffrouw Dimf
juffrouw Leoniet
meneer Edwin
juffrouw Yvette
juffrouw Miranda van Arendonk
meneer Ad
juffrouw Denise
meneer Daniël
meneer Tom
juffrouw Judith

Meneer Wout, juffrouw Vicky, juffrouw Petty en
juffrouw Jessica vervangen de groepsleerkrachten
wanneer deze vrij zijn. Juffrouw Aline en juffrouw
Hanneke (intern begeleiders) begeleiden en
ondersteunen leerkrachten bij het verlenen van
specifieke zorg aan leerlingen. Juffrouw Marja en
juffrouw Tamara dragen zorg voor de ondersteuning
van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Nieuwe leerkracht: juffrouw Petty
In verband met de uitbreiding van het aantal groepen
zal volgend schooljaar juffrouw Petty Sol als leerkracht
aan onze school verbonden worden. Juffrouw Petty
werkt momenteel op basisschool De Hasselbraam.
Centrale Eindtoets PO
De resultaten van de Centrale Eindtoets PO stemmen
dit jaar tot grote tevredenheid. De resultaten van de
Eindtoets (536,3) liggen dit jaar boven het landelijk
gemiddelde. Dit jaar behaalden vier leerlingen van De
Hofstee de maximale score.
Vrij
Vrijdag 22 mei zijn alle kinderen van groep 2 vrij.
Maandag 25 mei (Tweede pinksterdag) zijn alle
leerlingen vrij.
Ook donderdagmiddag 4 juni en vrijdag 5 juni zijn alle
leerlingen vrij. Groep 1 en 8 zijn ook
donderdagochtend 4 juni vrij.
Inloopmiddag
Woensdag 27 mei is er weer een inloopmiddag. Vanaf
12.30 uur tot 13.00 uur kunnen ouders, opa’s en
oma’s de groep van uw (klein)kind bezoeken. Tijdens
de inloopmiddag zijn ook de overige ruimtes van De
Vleer te bezichtigen.
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Schoolkamp
Maandag 1 juni start het schoolkamp voor de
leerlingen van groep 8. Ook dit jaar gaan wij naar Het
Schiedams Schoolbuitenhuis in Oosterhout. Omdat
ook enkele leerkrachten van andere groepen (meneer
Daniël en juffrouw Yvette) meegaan, worden de lessen
in die groepen verzorgd door twee invalleerkrachten.
Woensdag 3 juni arriveren de leerlingen rond 17.00
uur weer op school.

Agenda
vrijdag
maandag
woensdag
maandag

22 mei
25 mei
27 mei
1 juni

donderdag

4 juni

vrijdag

5 juni

Schoolreis
Volgend schooljaar gaan wij weer op schoolreis. De
schoolreis vindt plaats op donderdag 24 september.
Meer informatie volgt.
Honden op het plein
In verband met de veiligheid van onze leerlingen is het
niet toegestaan met een hond het plein te betreden.

Groep 2 vrij
Alle leerlingen vrij
Inloopmiddag
Schoolkamp groep 8
Start avondvierdaagse
Groep 1 en 8 vrij
Groep 2-7 ’s middags vrij
Nieuwsbrief 18
Afsluiting avondvierdaagse
Alle leerlingen vrij

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groepssamenstelling 2015-2016
Mijn naam is _________________________________

Bij wie wil je volgend schooljaar in de klas?
Schrijf zes namen op!
1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

4.

______________________________________

5.

______________________________________

6.

______________________________________
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Word nu lid van de medezeggenschapsraad!

Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van schooljaar 2015-2016 zal een lid van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad aftreden.

Dit is uw kans om samen met de schoolleiding het beleid op school vorm te geven! De raad
vergadert in de regel iedere zes weken, meestal samen met de directie, over alle belangrijke
beleidszaken op school. De MR bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden van de school.
MR Lidmaatschap = medezeggenschap!
De raad heeft op veel terreinen het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Soms
zelfs heeft de schoolleiding de instemming van de MR nodig om beleid te voeren. Als lid van de
MR hebt u hierin een stem! U bepaalt dus mede het beleid op school. Daarnaast is het een mooie
gelegenheid om de school en het basisonderwijs van binnenuit te leren kennen.
We roepen daarom alle ouders die dit interessant vinden op zich kandidaat te stellen voor een
zetel in de medezeggenschapsraad. Als u gekozen wordt, bent u minimaal twee jaar lid van onze
raad. Voorwaarde is dat u een kind op De Hofstee op school heeft. Stuur uw kandidaatstelling vóór
maandag 8 juni naar lvermeeren@bshofstee.nl
Vermeld in uw e-mail uw naam, telefoonnummer en een korte motivatie van uw kandidaatstelling.
Uw motivatie zal worden weergegeven op de uiteindelijke stembiljetten en op de website van De
Hofstee/MR. Voor alle overige MR-informatie kunt u terecht op
http://www.rkbsdehofstee.nl/ouders/medezeggenschapsraad/190
De schriftelijke stemming start op maandag 15 juni en zal afgesloten worden op vrijdag 19 juni. De
uitslag wordt aan de winnaars persoonlijk bekend gemaakt en gepubliceerd op de website van De
Hofstee.
We zien u graag in onze MR!
Lisette Vermeeren
Secretaris MR
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