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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: NL60RABO0149310978
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.
Laatste schooldag
Vrijdag 17 juli begint om 12.15 uur de zomervakantie.
Maandag 31 augustus worden alle kinderen weer op
school verwacht.
Rapport
Het rapport dat de kinderen hebben ontvangen, dient
na de zomervakantie volledig (inclusief inhoud) bij de
groepsleerkracht te worden ingeleverd.
Nieuwe onderbouwcoördinator
Komend schooljaar start Ellen Broeders als
onderbouwcoördinator op De Hofstee. Ellen, die
momenteel op De Pontus werkt, volgt Jessica Heirbaut
op die naar De Gezellehoek in Roosendaal vertrekt.
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.
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.

Schoolkalender
De nieuwe schoolkalender is vanaf heden beschikbaar.
Ouders kunnen de jaarkalender via de website
downloaden en zo nodig printen.
Groepsbezetting
Door het vertrek van juffrouw Jessica zijn wij
genoodzaakt een wijziging in de groepsbezetting door
te voeren. In onderstaand overzicht is de nieuwe
groepsbezetting opgenomen.
1/2a:
1/2b:
1/2c:
1/2d:
1/2e:
1/2f:
3a:
3b:
4a:
4b:
5a:
5b:
6a:
6b:
7a:
7b:
8a:
8b:

juffrouw Ineke en juffrouw Ine
juffrouw Lieke
juffrouw Lydia en juffrouw Ine
juffrouw Diana
juffrouw Miranda Vermunt
juffrouw Sabine en juffrouw Ellen
juffrouw Els en juffrouw Petty
juffrouw Lisette en juffrouw Petty
juffrouw Dimf en juffrouw Vicky
juffrouw Eveline en juffrouw Vicky
meneer Edwin
juffrouw Yvette
juffrouw Miranda van Arendonk
meneer Ad
juffrouw Denise
meneer Daniël
meneer Tom
juffrouw Judith
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Groepsindeling groep 2
De leerlingen van groep 2 worden ook volgend
schooljaar op vrijdag verdeeld in drie groepen: De
leerlingen van groep 2A (juffrouw Ineke) en groep 2C
(juffrouw Lydia) worden samengevoegd. Zij krijgen op
vrijdag les van juffrouw Ine. De kinderen van groep 2B
(juffrouw Lieke) worden samengevoegd met de
kinderen uit groep 2D (juffrouw Diana). Juffrouw
Diana verzorgt de lessen in de samengestelde groep.
De kinderen van groep 2E (juffrouw Sabine/ juffrouw
Ellen) en 2F (juffrouw Miranda) krijgen op vrijdag les
van juffrouw Miranda.
De wijzigingen in de groepsbezetting die noodzakelijk
zijn, hebben als nadeel dat de kinderen van groep 2E
met drie leerkrachten per week te maken krijgen.
Omdat dit niet past binnen het beleid van De Hofstee,
zal de directie hier tijdens de groepsinformatieavond
(woensdag 2 september) uitleg over geven.
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 3 september:
19.00 uur:
groep 4
20.00 uur:
groep 7

Voorjaarsvakantie
Studiedag
Studiemiddag
Goede vrijdag, studiedag
Tweede paasdag
Studiedag
Koningsdag
Meivakantie
Vrije dag
Vrije middag
Studiedag
Vrije middag
Zomervakantie

8 t/m 12 februari
15 februari
24 maart
25 maart
28 maart
18 april
27 april
2 mei t/m 16 mei
27 mei
1 juli
11 juli
22 juli
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.
Gymnastiek
Het gymnastiekrooster is als volgt:
dinsdagochtend:
groep 4A en 4B
dinsdagmiddag:
groep 8A en 8B
woensdag:
groep 5A en 5B
donderdagmiddag:
groep 6A en 6B
vrijdagochtend:
groep 3A en 3B
vrijdagmiddag:
groep 7A en 7B
Zwemles
De zwemles voor groep 4 vindt de tweede helft van
het schooljaar plaats op maandagmiddag in zwembad
“De Banakker”.

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

Vakantiedip of zomerverval: wat is dat en wat doe je
eraan?
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan
het begin van het schooljaar is bij een aantal kinderen
een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt de
vakantiedip of zomerverval genoemd. Vakantiedip
(zomerverval) komt helaas vaak voor bij kinderen met
een zwakke leesontwikkeling.
Dit is voor leerkrachten een bekend fenomeen. Maar
ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel.
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het
afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen
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dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook
thuis nog regelmatig te lezen: zomerlezen noemen we
dat! Op de site van Zwijsen Ouders zijn verschillende
tips te vinden om op een leuke manier te blijven lezen
in de zomer.
http://www.zwijsenouders.nl/Ondersteun-jekind/Lezen-en-voorlezen/Houd-het-leesniveau-van-je-

kind-tijdens-de-zomervakantie-op-peilzomerlezen.htm#
Veel leesplezier!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
vrijdag
17 juli
’s Middags vrij
Start zomervakantie
maandag
31 augustus
Weer naar school
Groepsinformatieavond groep 5
dinsdag
1 september
Groepsinformatieavond groep 3 en 6
woensdag
2 september
Groepsinformatieavond groep 1-2 en 8
donderdag
3 september
Groepsinformatieavond groep 4 en 7
Nieuwsbrief 1
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