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Nummer 11, 4 februari 2016
Verkeerssituatie De Vleer
Helaas merken wij dat het verkeersgedrag rond de
school niet geheel aan onze verwachtingen voldoet.
Wij verwachten dat alle ouders de verkeersregels die
gelden strikt naleven. Het gaat immers om de
veiligheid van onze kinderen.
Carnaval
Morgen is het zover: “Carnaval op De Hofstee!” Om
13.15 uur vertrekken alle kinderen en leerkrachten
voor een optocht door de wijk. De route is als volgt:
start vanaf het parkeerterrein van De VleerMeerkoet- 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.
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!

vindt plaats via bijgaand strookje. Dit jaar is de
procedure van aanmelding veranderd. Het
schooladvies van de basisschool is vanaf dit jaar
bindend. Dat betekent dat een school voor voortgezet
onderwijs geen aanvullende eisen aan de toelating kan
verbinden. De leerlingen van groep 8 ontvangen
volgende week de resultaten van de Cito toetsen.
Deze zijn onderdeel van het gesprek.

Afscheid meneer Jack; kennismaking juffrouw Ellen
Woensdagavond 24 februari neemt meneer Jack
afscheid van de ouders van De Hofstee. Een
uitnodiging is vorige week aan alle oudste kinderen
van het gezin uitgedeeld. Op deze avond kunnen
ouders tevens kennismaken met juffrouw Ellen; de
nieuwe directeur van De Hofstee. De avond begint om
19.30 uur.
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
groep van uw kind hoofdluis is vastgesteld, wordt u
schriftelijk op de hoogte gebracht.

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 5 februari start om 15.15 uur de
voorjaarsvakantie. Maandag 15 februari is er voor het
team een Kanjerstudiedag. De kinderen zijn dan vrij.
Dinsdag 16 februari worden alle kinderen weer op
school verwacht.
Adviesgesprekken groep 8
De adviseringsgesprekken voor groep 8 zijn op dinsdag
23 en donderdag 25 februari gepland. Aanmelding

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.

Kraanvogel 22, 4872SB Etten-Leur, 076-5035581, www.rkbsdehofstee.nl, info@bshofstee.nl

Nieuwsbrief De Hofstee

KATHOLIEKE BASISSCHOOL

Nummer 11, 4 februari 2016
Agenda
vrijdag

5 februari

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag

15 februari
16 februari
23 februari
24 februari

donderdag

25 februari

Carnaval
Start voorjaarsvakantie (15.15 uur)
Studiedag; kinderen vrij
Weer naar school
Adviesgesprekken groep 8
Afscheid meneer Jack
Kennismaking juffrouw Ellen
Nieuwsbrief 12
Adviesgesprekken groep 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/ verzorgers van…………………………………… komen voor het adviesgesprek groep 8 het liefst op:
O dinsdag 23 februari 2015

O donderdag 25 februari 2015

Voorkeurstijd:
O vóór 17.00 uur

O na 18.00 uur

O geen voorkeur

a.u.b. voorkeuren aangeven
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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