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Ouderavond
De eerste ouderavond, die de werkgroep PinO
woensdagavond 16 september heeft georganiseerd, is
succesvol verlopen. Naast het team is de avond door
ruim 50 ouders bezocht. In een prettige sfeer hebben
ouders en leerkrachten gesproken op welke wijze de
samenwerking
tussen
ouders
en
school
geoptimaliseerd zou kunnen worden.
Daarbij zijn drie onderwerpen in alle groepen aan bod
gekomen. Dat zijn:
 Communicatie
 Talenten
 Verbinding
Daarnaast zijn diverse andere actiepunten benoemd.
Veel stof tot nadenken dus voor de werkgroep. Over
de te nemen stappen zullen wij u later informeren.
Wij willen iedereen bedanken voor de actieve
bijdrage, overheerlijke hapjes en betrokkenheid. Wij
zien u graag terug op 4 november. Tot dan.
Inloop
‘s Ochtends tijdens de inloop komen alle kinderen
tussen 8.30 en 08.45 uur de school binnen. Ouders
mogen hun kind naar de klas begeleiden. De
leerkracht is daar aanwezig. Om 8.45 uur beginnen de
lessen. Ieder kind dient dan aanwezig te zijn. ’s
Middags start de inloop om 13.05 uur. De lessen
beginnen dan om 13.15 uur. Om 8.45 uur en 13.15 uur
sluiten de deuren van De Vleer. Het is dan alleen nog
mogelijk via de hoofdingang de school binnen te
komen.
Jantje Beton
Woensdag 23 september eindigt de Jantje Beton
Loterij. De kinderen dienen voor die datum de
machtigingen en strookjes die aan de loten zitten in te
leveren op school. Ook niet verkochte loten moeten
voor die datum worden ingeleverd.

parkeerplaats van Life en Garden aan de Lage
Vaartkant. De parkeerplaats is voor ouders echter niet
beschikbaar. Wanneer u uw kind wilt uitzwaaien of
aan het eind van de dag komt ophalen, dient u dus
gebruik te maken van de parkeervoorzieningen in de
wijk.

Studiemiddag en studiedag
Vrijdag 25 september zijn alle leerlingen vrij. Het team
heeft dan een studiedag. Tijdens de studiedag staat de
verdere implementatie van de groepsplannen centraal.
Schoolfotograaf
Dinsdag 20 oktober komt de schoolfotograaf naar De
Hofstee. Tijdens schooltijd wordt van ieder kind een
portretfoto gemaakt. Tevens worden alle groepen
gefotografeerd.
Klasbord
Alle groepen van De Hofstee maken gebruik van
Klasbord. Helaas zijn nog niet alle ouders aangemeld.
Klasbord stelt ons in staat foto’s, tekstberichten of een
oproep via de app te delen.
Klasbord is een gratis app, die werkt in een
afgeschermde omgeving. De leerkracht heeft de
volledige controle. Hij of zij bepalen wie de klas kan
volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per
bericht.
Ouders die nog niet zijn aangemeld kunnen bij de
groepsleerkracht de inloggegevens verkrijgen.

Schoolreis
Door werkzaamheden in de wijk is de vertrek- en
aankomstlocatie van de schoolreis veranderd. Het
vertrek en de aankomst zullen nu plaatsvinden op de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
woensdag
donderdag
vrijdag
donderdag
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24 september
25 september
1 oktober
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