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Rapport retour
Het rapport dat de kinderen voor de vakantie hebben
ontvangen, dient zo spoedig mogelijk volledig (dus
inclusief inhoud) bij de groepsleerkracht te worden
ingeleverd.

Afgelopen maandag zijn 452 leerlingen aan het nieuwe
schooljaar begonnen. Ondanks dalende geboortecijfers is ons leerlingenaantal aanzienlijk gestegen (+
29 leerlingen).
Jaarkalender en schoolgids
Ouders kunnen de jaarkalender en schoolgids via de
website downloaden en zo gewenst afdrukken.
De
kalender
is
beschikbaar
via
http://www.rkbsdehofstee.nl/files/hofstee/Nieuwsbri
ef/201516/Schoolkalender_20152016_ouderversie.pdf.
De schoolgids is beschikbaar via
http://www.rkbsdehofstee.nl/files/hofstee/Schoolgids
/Schoolgids_2015-2016.pdf. Ouders die niet over een
printer beschikken, kunnen bij de directie een
exemplaar aanvragen.

Jantje Beton
Woensdag 9 september start de loterij van het
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton. De actie is
speciaal ontwikkeld voor basisscholen. De helft van de
opbrengst van de loten mogen wij zelf besteden aan
buitenspeelmateriaal. De andere helft van de
opbrengst gaat naar Jantje Beton. Deze organisatie
besteedt het geld aan projecten die kinderen
voldoende kansen op ontplooiing geven. Zo gaat 100%
van de opbrengst naar de kinderen! Kinderen, die
meedoen aan de loterij, verkopen de loten aan
ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s of andere
familieleden en bekenden. Alle oudste leerlingen van
groep 3 tot en met 8 zullen een lotenboekje
ontvangen. Extra lotenboekjes zijn bij de administratie
te verkrijgen. De kinderen dienen voor 23 september
het geld en de strookjes die aan de loten zitten in te
leveren op school. Ook niet verkochte loten moeten
voor die datum worden ingeleverd.

Atelier De Hofstee
Ook dit jaar vindt op woensdag Atelier De Hofstee
plaats. In de schoolkalender zijn de data per groep
opgenomen. Bij de uitvoering van Atelier De Hofstee
doen wij een beroep op hulpouders. Wanneer u het
leuk vindt de leerkracht te ondersteunen kunt u zich
aanmelden bij de groepsleerkracht.
Tussendoortje
Wanneer uw kind ‘s morgens iets te drinken
meeneemt naar school vragen we u vriendelijk hierbij
geen gebruik te maken van wegwerpverpakkingen. Dit
bespaart ons en het milieu een enorme afvalberg! Uw
kind mag een beker meenemen met daarin een
melkproduct of vruchtensap. Neemt uw kind een
beker mee? Zorg er dan voor dat de naam van uw kind
erop staat. U kunt ook een gezonde versnapering (liga,
rijstwafel) meegeven. Dinsdag en donderdag worden
aangemerkt als groente- en fruitdag. Op deze dag
worden kinderen en ouders gestimuleerd in plaats van
de versnapering groente of fruit mee naar school te
nemen. We verzoeken u dan wel het fruit of de
groente voor jongere kinderen geschild in een
schaaltje te doen. Dit graag voorzien van naam.

Foto’s en video-opnames
Regelmatig worden er foto’s van kinderen op onze
website, Facebook en Klasbord geplaatst. Daarnaast
worden regelmatig video-opnames gemaakt in de
groep. Doel van deze opnames is de kwaliteit van ons
onderwijs verder te verbeteren. Ook krijgen stagiaires
soms opdrachten waarbij klassikale opnames vereist
zijn. De opnamen worden in alle gevallen na gebruik
verwijderd.
Wanneer u bezwaar heeft, dat een foto van uw kind
in de schoolgids/ op website wordt geplaatst of dat uw
kind op een opname herkenbaar in beeld is, dient u
vóór vrijdag 11 september aanstaande contact op te
nemen met meneer Jack.
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Ouderavond
In een veranderende maatschappij wordt van
medewerkers van een school, maar ook van ouders
een andere rol gevraagd. Samen zijn zij
verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van
het kind. Wanneer beiden bereid zijn samen te
investeren in een duurzame aanvullende relatie,
profiteert het kind hier optimaal van. De werkgroep
PinO (Partners in Ontwikkeling), bestaande uit drie
ouders en drie medewerkers van De Hofstee, heeft
voor dit jaar enkele thema-avonden ingepland met als
doel de relatie tussen school en ouders verder te
ontwikkelen. De eerste avond vindt plaats op
woensdag 16 september om 19.30 uur. Wij rekenen
gezien het belang van het onderwerp op een grote
opkomst.
Schoolreis
24 september gaan wij op schoolreis. Wij 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
€ 15,00
Groep 5-6: Archeon
€ 21,50
€ 09,50
Groep 7-8: Efteling
€ 28,50
€ 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.

Hulpouders schoolreis
Voor het begeleiden van de kinderen tijdens de
schoolreis zijn wij op zoek naar hulpouders. U kunt
zich tot en met 9 september opgeven via de website
http://www.rkbsdehofstee.nl/informatie/nieuws/aan
meldformulier-hulpouder-schoolreis/10633. Bij teveel
aanmeldingen zullen leerkrachten d.m.v. loting
bepalen wie er mee kan.
Wat wordt deze dag van u verwacht?
Groep 1-2 (Pukkemuk): U rijdt met uw auto naar
Dongen. Hierin zitten uw eigen kind aangevuld met
andere kinderen. In het park begeleidt u een groepje
van 5 kinderen. Hier zit conform de schoolafspraak uw
eigen kind niet bij.
Groep 3-4 (Beekse Bergen): U begeleidt een groepje
van 6 kinderen in het park. Hier zit conform de
schoolafspraak uw eigen kind niet bij. U rijdt mee met
de bus.
Groep 5-6 (Archeon): U begeleidt een groepje van 8
kinderen in het park. Hier zit conform de
schoolafspraak uw eigen kind niet bij. U rijdt mee met
de bus.
Groep 7-8 (Efteling): U rijdt mee met de bus. In het
park zit u op een vaste post waar de kinderen u op
kunnen zoeken wanneer er calamiteiten zijn. U eet
samen met de kinderen.
Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de oudervereniging een vrijwillige
ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage is per
kind per jaar €17,50.
Volgende week ontvangen alle kinderen waarvan de
ouders geen machtigingsformulier ‘Ouderbijdrage’
hebben ingevuld een schrijven van de oudervereniging.
Wanneer uw kind dus geen schrijven ontvangt, heeft u
eerder een machtiging tot automatische incasso
afgegeven. U hoeft dan dus niets te doen. De
automatische incasso wordt jaarlijks rond 1 oktober van
uw rekening afgeschreven. Zodra uw kind van school
gaat zetten wij de automatische incasso stop en wordt
de bijdrage niet meer afgeschreven.
Wat wordt betaald van uw bijdrage?
Er worden heel veel kleine traktaties betaald uit uw
bijdrage. Dit zijn bijvoorbeeld de pakjes drinken en
zakjes chips die worden uitgedeeld tijdens
evenementen. Wat ook betaald wordt uit deze bijdrage
zijn de vijf december cadeautjes, we doen een flinke
bijdrage aan de schoolreis en we zorgen voor materiaal
om de school in kerst, Sinterklaas of paassfeer te
brengen. Kortom met uw bijdrage wordt een hoop
gedaan om de schooltijd van uw kind(eren) zo leuk
mogelijk te maken.
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Naschoolse activiteiten Doe je weer mee?
Vandaag ontvangen alle oudsten van het gezin de
nieuwe Brede School Kalender. Er zijn weer leuke en
uitdagende activiteiten voor uw kind in staan! Wilt u
samen met uw kind kijken waar hij/ zij aan mee wil
doen?
Inschrijven kan op www.bredeschooletten-leur.nl. In
de groene kolom klikt u op “inschrijven naschoolse
activiteiten”. LET OP! U moet uw kind voor 16
september inschrijven. Daarna is dit niet meer
mogelijk!
Inschrijven is simpel. Leest u de voorwaarden voor u
akkoord gaat. Een paar dingen vinden we extra
belangrijk:
 Een activiteit gaat alleen door bij voldoende
aanmeldingen
 U krijgt uiterlijk 1 week voor aanvang een email van de organisatie die de activiteit
uitvoert. U kunt dan rechtstreeks met hen
contact opnemen.
 Opgeven betekent ook echt meedoen!
Helaas komt het nog regelmatig voor dat
kinderen weg blijven bij activiteiten. Dit zorgt
voor veel ongemak en brengt kosten met zich
mee. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk
te houden, daarom rekenen wij op uw
medewerking!

Volg ons op facebook
Wilt u op de hoogte blijven van alle leuke brede school
activiteiten? Like dan onze nieuwe facebookpagina:
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur.
Onder de likers en delers verloten we een cursus naar
keuze van de nieuwe kalender!
Gratis deelname voor minima
Gezinnen met een laag inkomen (tot 110% van het
minimum) en weinig vermogen kunnen aanspraak
maken op diverse meedoen- regelingen. U kunt hierbij
denken aan lidmaatschap van een sportvereniging,
sportkleding, de muziekschool, een culturele
vereniging of het abonnement op een krant. Als u in
aanmerking komt voor deze regeling, dan kunt u de
brede school activiteiten declareren. Vraag dan om
een kwitantie waarmee u gemaakte kosten terug kunt
vragen bij uw contactpersoon van de gemeente. Wilt
u hiervan gebruik maken meld dit dat bij het kopje
opmerkingen op het inschrijfformulier!
Wilt u graag dat iemand u persoonlijk uitleg geeft over
hoe deze regelingen werken? Dat kan! Mail dan naar
meedoen@etten-leur.nl. Ook kunt u uw vraag stellen
aan het loket van de gemeente tussen 9.00 en 12.00
uur.
Voor
meer
informatie:
Www.ettenleurdoetmee.nl.
Vragen? Neem contact op met Gemma.vriens@ettenleur.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
woensdag
woensdag
donderdag

9 september
16 september
17 september

Jantje Beton Loterij
PinO 19.30 uur
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