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week is er nog geen schoolfruit.
Versieren
Woensdag 9 maart gaan ouders onder leiding van de
oudervereniging om 8.45 uur de school versieren voor
Pasen. Wanneer u ook wilt helpen, kunt u zich
aanmelden via info@bshofstee.nl.
Afscheid meneer Jack
Na negen jaar met veel plezier en enthousiasme op De
Hofstee leiding te hebben gegeven aan een fijn team,
start volgende week voor mij een nieuwe uitdaging in
Breda. Ik wil alle leerlingen, ouders en teamleden
danken voor het vertrouwen dat in mij is gesteld. Het
afscheid van kinderen en ouders heeft gisteren in
twee feestelijke bijeenkomsten plaatsgevonden.
Vrijdag is het afscheid van het team.
Ik wens Ellen Broeders, teamleden, kinderen en
ouders alle plezier en succes toe.
Voorstelling groep 1-2
Momenteel zijn de kleuters druk bezig met de
voorbereiding van de voorstelling. De kleutermusical
gaat dit jaar over de piraat Woeste Willem. Maandag
21 maart zijn de generale repetities voor de andere
groepen van de Hofstee. De uitvoering voor
genodigden vindt plaats op dinsdag 22 maart.
Groep A+B om 9:15 uur
Groep C+D om 10:30 uur
Groep E+F om 13:45 uur
De voorstelling kunt u bezoeken met maximaal twee
personen per kind. Ouders die het leuk vinden om te
helpen met schminken kunnen zich opgeven bij de
leerkracht.

Tien-minuten-gesprek
Woensdag 30 maart wordt het tweede rapport van dit
schooljaar aan de kinderen van groep 3 tot en met 7
uitgereikt. Het rapport geeft u een beeld van de
vorderingen van uw kind. Op donderdag 31 maart en
dinsdag 5 april vinden de tien-minuten-gesprekken
voor groep 3 tot en met 6 plaats. Tijdens het tienminuten-gesprek bespreekt de leerkracht de
vorderingen van uw kind met u. Wanneer blijkt dat er
onvoldoende tijd is, zal een vervolgafspraak met u
worden gemaakt. Alle ouders worden geacht aanwezig
te zijn. Wanneer u echter om bepaalde redenen niet in
staat bent om te komen, wilt u dit dan schriftelijk of
persoonlijk melden aan de leerkracht van uw
kind(eren)? Omdat u waarschijnlijk een bepaalde
voorkeur heeft voor een dag en/ of tijd, kunt u op het
strookje aangeven welk tijdstip voor u het meest
geschikt is. Wij proberen daar bij de planning dan
zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wilt u dit
ingevulde strookje uiterlijk vrijdag 11 maart inleveren
bij de leerkracht van uw kind? U ontvangt bij het
rapport de uitnodiging voor het tien-minuten-gesprek.
Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi vindt dit jaar plaats op 9,
10 en 11 mei.

Schoolfruit
Door de verschillende schoolvakanties in Nederland is
er deze week geen schoolfruit geleverd. Ook volgende

Agenda
vrijdag
woensdag
donderdag

26 februari
9 maart
10 maart
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/ verzorgers van…………………………………… komen voor de rapportbespreking het liefst op:
O donderdag

31 maart 2016

O dinsdag

5 april 2016

Voorkeurstijd:

Broertje(s) of zusje(s) in de klas bij:
O vóór 17.00 uur

1.

O na 18.00 uur

2.

O geen voorkeur

3.

a.u.b. voorkeuren aangeven
a.u.b. naam van betreffende leerkracht(en) invullen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/ verzorgers van…………………………………… komen voor de rapportbespreking het liefst op:
O donderdag

31 maart 2016

O dinsdag

5 april 2016

Voorkeurstijd:

Broertje(s) of zusje(s) in de klas bij:
O vóór 17.00 uur

1.

O na 18.00 uur

2.

O geen voorkeur

3.

a.u.b. voorkeuren aangeven
a.u.b. naam van betreffende leerkracht(en) invullen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ……………………………………….. wil graag helpen bij het versieren van de school op 9 maart.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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