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Groepsverdeling
Bij deze nieuwsbrief 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.

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.
Cito Entreetoets
De resultaten van de Cito Entreetoets (groep 6 en 7)
liggen ook dit jaar ruim boven het landelijk
gemiddelde.
Vertrek juffrouw Jessica
Juffrouw Jessica heeft voor een nieuwe uitdaging
gekozen en zal na de zomervakantie als directeur van
de Gezellehoek in Roosendaal starten.
Wij wensen haar succes en geluk toe met deze mooie
uitdaging en bedanken haar uiteraard voor de grote
inzet, deskundigheid en trouwe dienst.
Vanzelfsprekend zorgen wij komend schooljaar voor
een goede vervanging. De sollicitatieprocedure is
inmiddels opgestart. Wij hebben er alle vertrouwen in
dat we een passende oplossing zullen vinden.

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.
Schoolreis
Komend schooljaar gaan wij op 24 september op
schoolreis. We hebben er dit jaar voor gekozen om
niet met de hele school naar dezelfde bestemming te
gaan. Hierdoor zijn ook de kosten per groep
verschillend. De standaard schoolreisbijdrage is in de
eerste kolom opgenomen. De bedragen in de tweede
kolom gelden voor de leerlingen met een
abonnement.
Groep 1-2: Pukkemuk
€ 5,00
Groep 3-4: Beekse Bergen € 25,00
Groep 5-6: Archeon
€ 21,50
Groep 7-8: Efteling
€ 28,50

€ 15,00
€ 09,50
€ 10,50

Voor dit bedrag krijgen de kinderen toegang tot het
park, lunch met drinken en vervoer. De
oudervereniging levert ook een financiële bijdrage.
Dit is al verrekend in bovenstaande bedragen.
Wij vragen u om uw bijdrage voor 7 september over te
maken op rekeningnummer: 1493.10.978 ten name
van SKPOEL inzake RKBS De Hofstee o.v.v. Schoolreis,
(nieuwe) groep … en naam van het kind. U wordt
vriendelijk verzocht voor ieder kind een aparte
overschrijving te verzorgen.
Verdere informatie over de schoolreis volgt in de
nieuwsbrieven komend schooljaar. Dan kunt u zich
ook aanmelden als hulpouder.
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Rapport
Woensdag 8 juli ontvangen de kinderen van groep 3
tot en met 7 het eindrapport. Het rapport dient na de
zomervakantie bij de groepsleerkracht te worden
ingeleverd.
Tien-minuten-gesprekken
Dinsdag 14 juli vinden de tien-minuten-gesprekken
voor groep 3 tot en met 7 plaats. In tegenstelling tot
de eerste twee gesprekken zijn deze gesprekken niet
verplicht. Uitsluitend wanneer één van de ouders of
de leerkracht een gesprek wenst, wordt een afspraak
gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunnen
ouders contact opnemen met de groepsleerkracht.
Uitglijden groep 8
Zoals inmiddels gebruikelijk is, glijden de leerlingen
van groep 8 de school uit. Dit uitglijden gebeurt op
woensdag 15 juli om 12.00 uur op het binnenplein.
Alvorens het daadwerkelijke uitglijden plaatsvindt,
ontvangen de kinderen tijdens een officieel gedeelte
onder andere een afscheidscadeau en het rapport.
Kennismakingsmoment
Op donderdagochtend 16 juli is er een
“kennismakingsmoment”. De kinderen worden dan
om 11.00 uur in de nieuwe groep verwacht. Daar
maken zij kennis met de leerkracht en klasgenootjes
van het nieuwe schooljaar. Voor de leerlingen van
groep 2 is een extra kennismakingsmoment ingepland.
De leerkrachten van groep 3 zullen de nieuwe
leerlingen ophalen en weer terugbrengen naar de
eigen klas. De kinderen van groep 3 gaan op dat
moment naar hun ‘oude’ kleuterjuf.
Groepsinformatieavonden
Volgend schooljaar vindt in de eerste schoolweek de
groepsinformatieavond plaats. De informatieavond
duurt ongeveer één uur. Tijdens de avond worden
ouders geïnformeerd over het onderwijs in de groep.
De indeling is als volgt:
maandag 31 augustus:
19.00 uur:
groep 5
dinsdag 1 september:
19.00 uur:
groep 3
20.00 uur:
groep 6
woensdag 2 september:
19.00 uur:
groep 1-2
20.00 uur:
groep 8
donderdag 11 september:
19.00 uur:
groep 4
20.00 uur:
groep 7

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.
MR-nieuws
Vorige week zijn de stemmen voor de MR-verkiezing
geteld. Dit is de uitslag.
Jeroen van Isselt:
Arjan van den Wijngaard:
Linda Scheepers-Konings:

24 stemmen
34 stemmen
11 stemmen

Dit betekent dat we Arjan mogen feliciteren!
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Jeroen en Linda, we willen jullie heel hartelijk
bedanken voor jullie kandidaatstelling. We zijn erg blij
met zulke betrokken ouders die iets voor De Hofstee
willen betekenen.
We nemen afscheid van drie hele betrokken MRleden. Anita Monden heeft zich namens de ouders van
De Hofstee vele jaren ingezet. Zij wist een brug te
slaan tussen team en ouders en zag altijd
mogelijkheden en kansen. Wanneer er een vraag
vanuit de praktijk kwam, wist zij deze vraag mooi te
gieten in visie of beleid. Anita heeft alle aangeleverde
stukken tot op de letter bestudeerd. De MR en directie
hebben deze kritische noot altijd zeer gewaardeerd.
Dankjewel voor jouw inzet bij de MR en GMR , Anita!
Ook juffrouw Leoniet en juffrouw Dimf nemen na een
lange periode afscheid van de MR. Hun taak wordt
vanaf komend schooljaar ingevuld door juffrouw
Miranda (groep 6) en meneer Daniel.
We wensen iedereen namens de MR alvast een
zonnige zomervakantie! Komend schooljaar houden
we u weer op de hoogte van ontwikkelingen binnen de
MR.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
donderdag
2 juli
Ouderbedankavond
woensdag
8 juli
Rapport
donderdag
9 juli
Musical groep 8A
maandag
13 juli
Musical groep 8B
dinsdag
14 juli
Tien-minuten-gesprekken
woensdag
15 juli
Afscheidsavond groep 8
donderdag
16 juli
Kennismaking nieuwe groep
vrijdag
17 juli
’s Middags vrij
Start zomervakantie
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