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Oudertevredenheidsonderzoek
Voldoet De Hofstee aan uw verwachtingen? Wat gaat
goed en wat kan beter? Uw mening over onze school
vinden wij belangrijk.
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze
school en ons onderwijs met ons te delen. Dat kunt u
doen door op het internet een vragenlijst in te vullen.
Heeft u meerdere kinderen, vult u dan alstublieft per
gezin de vragenlijst slechts eenmaal in en houdt u
daarbij uw oudste kind op onze school in gedachten.
U vindt deze vragenlijst op:
http://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php?c=4872SBE-L
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15
minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 8
juli aanstaande.
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden
geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot
personen of e-mailadressen. Na afloop van het
onderzoek wordt u geïnformeerd over de resultaten
van het onderzoek.
Mogen wij rekenen op uw medewerking?
Mede namens alle medewerkers van De Hofstee alvast
hartelijk dank voor uw deelname.
Groepsverdeling
Donderdag 2 juli ontvangen alle leerlingen de nieuwe
groepssamenstelling. De samenstelling is volgens het
protocol groepsverdeling met de meeste zorg
vastgesteld. Bezwaar kan uitsluitend bij de directeur
worden ingediend, wanneer niet volgens het protocol
gehandeld is. Voor inzage van dit protocol kunt u
terecht op de website.

Ouderbedankavond
De ouderbedankavond vindt dit jaar plaats op
donderdag 2 juli. De uitnodigingen voor deze avond
worden vandaag uitgedeeld. Wij proberen zo precies
mogelijk na te gaan welke ouders ons dit jaar hebben
geholpen met activiteiten op school. Helaas bestaat de
kans dat we per ongeluk iemand vergeten uit te
nodigen. Wanneer u geen uitnodiging ontvangt, maar
dit schooljaar wel heeft geholpen, dan bent u
uiteraard van harte welkom. U kunt zich dan
aanmelden via onderstaand strookje. Dit strookje
dient u vóór 26 juni in te leveren bij de leerkracht van
uw kind.

Hoofdluiscontrole
Evenals dit schooljaar zoeken wij
voor het nieuwe schooljaar per
groep weer enkele ouders die na
elke vakantie de kinderen op
hoofdluis willen controleren.
Wanneer
er
voldoende
aanmeldingen zijn, kunnen wij al
voor de zomervakantie de nieuwe
indeling vaststellen. Aanmelding kan middels het
strookje onder aan de nieuwsbrief.
Woensdagochtend 2 september (9.00 uur) is er een
informatiebijeenkomst voor alle hoofdluisouders
gepland.
Hofstee talent
Woensdag 24 juni kunnen de leerlingen naar elkaars
talenten kijken. Alle optredens worden gefilmd. Deze
worden per ronde (er zijn vier rondes) vastgelegd.
Wanneer u thuis een ronde zou willen bekijken, kunt u
een USB-stick aan uw kind meegeven. De opname
kunt u dan thuis op uw gemak bekijken. In verband
met de privacy-regels is het verboden om dit materiaal
met anderen te delen.
Vrij
Vrijdag 26 juni zijn de leerlingen van groep 2 vrij.
Inloopmiddag
Vrijdag 26 juni is er weer een inloopmiddag. Vanaf
15.15 uur tot 15.45 uur kunnen ouders, opa’s en
oma’s de groep van uw kind bezoeken. Tijdens de
inloopmiddag zijn ook de overige ruimtes van De Vleer
te bezichtigen.
Gymkleding groep 1-2
In verband met de afscheidsmusical van groep 8
gymmen de kleuters dit schooljaar niet meer in het
speellokaal. De op school aanwezige gymkleding kan
om die reden dan ook mee naar huis.
Einde Schoolfruitprogramma
Het Schoolfruitprogramma is inmiddels beëindigd.
Met ingang van heden zijn de dinsdag en donderdag
weer aangemerkt als schoolfruitdagen. Alle kinderen
mogen naast fruit op deze dagen uitsluitend iets te
drinken meenemen.
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Schoolvakanties en vrije dagen
Studiedag
25 september
Herfstvakantie
26 t/m 30 oktober
Studiedag
13 november
Studiemiddag
27 november
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Studiemiddag
29 januari
Voorjaarsvakantie
8 t/m 12 februari
Studiedag
15 februari
Studiemiddag
24 maart
Goede vrijdag, studiedag 25 maart
Tweede paasdag
28 maart
Studiedag
18 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
2 mei t/m 16 mei
Vrije dag
27 mei
Vrije middag
1 juli
Studiedag
11 juli
Vrije middag
22 juli
Zomervakantie
25 juli t/m 4 september
Vrije vrijdagen groep 1 en 2
Voorts hebben de scholen van SKPOEL in het kader
van de flexibilisering van de schooltijden gekozen voor
een aantal vrije dagen. In de vorige nieuwsbrief was
een onjuiste datum opgenomen. Onderstaand treft u

de juiste data aan.
De groepen 1 zijn naast bovenstaand vakantierooster
elke vrijdag vrij (m.u.v. 4 december, 7 februari, 22
april);
de groepen 2 hebben een extra vrije dag op 2 oktober,
6 november, 11 december, 22 januari, 11 maart, 15
april en 10 juni.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) EttenLeur/Zundert is dé plek voor kleine en grote vragen bij
opvoeden en opgroeien. Alle (aanstaande) ouders,
kinderen, jongeren en jong volwassenen (tot 18 jaar)
uit Etten-Leur en Zundert kunnen hier terecht voor:
- Informatie en advies
- Inloopspreekuur
- Trainingen en cursussen
- Kortdurende opvoedhulp
- Jeugdhulp
- (Specialistische) Jeugdzorg.
Het CJG is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen
09.00 – 12.00 en 13.00 – 17.00 op het nummer 076 –
5040159. Mail kan naar het algemene mailadres
info@cjgelzu.nl
Meer informatie Is te vinden op de websites
www.cjgetten-leur.nl en www.cjgzundert.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoofdluiscontrole
Ja, ik wil helpen bij de hoofdluiscontrole in de nieuwe groep van mijn zoon/ dochter.
Naam: _________________________________________________

Nieuwe groep: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouderbedankavond
Ja, ik zal aanwezig zijn bij de ouderbedankavond.
Naam: ________________________________________________________________________________
Naam kind: _____________________________________________groep___________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
donderdag
18 juni
Tien-minuten-gesprekken 1-2
dinsdag
23 juni
Tien-minuten-gesprek 1-2
woensdag
24 juni
Hofstee talententent
vrijdag
26 juni
Groep 2 vrij
Inloopmiddag
donderdag
2 juli
Nieuwsbrief 20
Groepsverdeling
Ouderbedankavond
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