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Nieuwe directeur
Deze week is bekend geworden dat Ellen BroedersVermoesen met ingang van 1 maart aanstaande Jack
Slangen opvolgt als directeur van De Hofstee. Wij zijn
blij met haar aanstelling en wensen Ellen veel succes!
Wijziging groepsbezetting
Door de benoeming van juffrouw Ellen tot directeur
van De Hofstee zal een wijziging in de groepsbezetting
noodzakelijk zijn. Wij verwachten volgende week de
ouders van de betreffende groep(en) nader te kunnen
informeren.
Vrij
Morgen, vrijdag 22 januari, zijn de leerlingen van
groep 2 de hele dag vrij. Vrijdagmiddag 29 januari zijn
alle leerlingen vrij. Deze dagen zijn opgenomen in het
vakantierooster.
Nationale voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen krijgen opa’s en
oma’s van de kinderen in de groepen 1/2 en 3 de
mogelijkheid om voor een groepje van vijf kinderen te
komen voorlezen. Voor elke groep worden zes opa’s
en/of oma’s gezocht die op woensdag 3 februari van
12.00 uur tot 12.20 uur kunnen voorlezen. Opa’s en
oma’s mogen zelf zorgen voor een leuk verhaal of
prentenboek. Aanmelden kan bij de groepsleerkracht.
Meer informatie? www.nationalevoorleesdagen.nl.
Carnaval
Vrijdag 5 februari is het weer zover: “Carnaval op De
Hofstee!” Ook de kinderen van groep 1 gaan die dag
naar school. Evenals in voorgaande jaren vindt er een
optocht plaats. Daarnaast is er dit jaar op verzoek van
de kinderraad weer een playbackshow. De kinderen
mogen alleen ’s middags verkleed naar school komen.
Er mogen geen speelgoedpistolen en zwaarden
worden meegenomen naar school. Ook (spuit)confetti
is niet toegestaan. Serpentines echter wel.

Vrijdagmiddag 5 februari zetten de kinderen de
karren, fietsen, steppen, enzovoorts klaar in de vakken
van hun groep; de groepen 1 t/m 3 worden opgesteld
vanaf het fietspad aan de Lage Neerstraat richting de
parkeerplaats ( zijkant van school trapopgang groep 78). De groepen 4 t/m 8 worden opgesteld op het
parkeerterrein bij de hoofdingang. Na het klaarzetten
van de spullen blijven de kinderen bij hun startvak. De
leerkrachten staan ook in het startvak.
Om 13.15 uur vertrekken alle kinderen en
leerkrachten voor een optocht door de wijk. Het zou
leuk zijn wanneer enkele carnavalswagens of groepen
carnavalsmuziek uit speakers laten knallen. Het
meenemen van een geluidsversterker met
carnavalsmuziek wordt dan ook aanbevolen. De route
is als volgt: start vanaf het parkeerterrein van De
Vleer- Meerkoet- Wintertaling- Kwikstaart- Kraanvogel
linksaf (bij zeer slecht weer: terug via de Lage
Neerstraat), rechtsaf Kwartel- rechtsaf GraspieperKorhoen- Kraanvogel- naar de parkeerplaats aan de
voorzijde van De Vleer. Ouders, opa’s, oma’s en buren
zijn van harte welkom om dit spektakel toe te juichen.
Wanneer u meteen na de optocht de kar/ fiets van uw
kind mee naar huis wilt nemen, kunt u dit doen
wanneer de leerlingen naar binnen zijn. Tijdens de
optocht is het gebruik van confetti en serpentines
helaas
niet
toegestaan.
De
eventuele
schoonmaakkosten worden door de gemeente op
school verhaald.
Na de optocht gaan de kinderen naar hun klas. Het
programma gaat dan verder in de school. Wij gaan er
een gezellige middag van maken! Alaaaaf!
Versieren
Morgen, vrijdag 22 januari, gaan ouders onder leiding
van de oudervereniging om 8.45 uur de school
versieren voor carnaval. Wanneer u ook wilt helpen,
kunt u zich ’s morgens in de aula melden.
Voorjaarsvakantie
Vrijdag 5 februari start na de middagschooltijd de
voorjaarsvakantie. Maandag 15 februari is er voor het
team een Kanjerstudiedag. Dinsdag 16 februari
worden alle kinderen weer op school verwacht.
Hoofdluiscontrole
In de eerste week na de voorjaarsvakantie worden alle
leerlingen weer gecontroleerd op de aanwezigheid van
hoofdluis. Het zou fijn zijn wanneer u ook thuis
regelmatig uw kind(eren) controleert. Wanneer bij uw
kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u door de
leerkracht hier over geïnformeerd. Wanneer in de
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groep van uw kind hoofdluis is vastgesteld, wordt u
schriftelijk op de hoogte gebracht.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Omdat wij binnenkort starten met de voorbereidingen
op het nieuwe schooljaar, is het voor ons noodzakelijk
zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat volgend
schooljaar onderwijs op De Hofstee zal volgen.

Wanneer wij op de instroom van nieuwe leerlingen
willen inspelen, is het noodzakelijk dat ouders tijdig
hun kind aanmelden bij de directie. Het is ouders, die
een kind hebben, dat in de loop van dit of volgend
schooljaar vier jaar wordt, aan te bevelen hun kind zo
spoedig mogelijk aan te melden middels het
inschrijfformulier.

________________________________________________________________________________________________
Agenda
vrijdag
donderdag
vrijdag

22 januari
4 februari
5 februari

maandag
dinsdag

15 februari
16 februari

Groep 2 vrij
Nieuwsbrief 11
Carnaval
Start voorjaarsvakantie (15.15 uur)
Studiedag
Weer naar school

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrook voorlezen opa/ oma
Ja ik kom graag voorlezen!
Opa / oma van
___________________________________________________________________________
groep

___________________________________________________________________________
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