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Herfstvakantie
Vrijdag 26 oktober start om 15.15 uur de
herfstvakantie. Maandag 2 november worden alle
kinderen om 8.45 uur weer op school verwacht.

Geboren
Juffrouw Tamara, haar man Rick en dochter Ninthe
zijn verblijd met de geboorte van dochter/ zus Vayen.
Wij wensen hen veel geluk.
Voorleeswedstrijd
Morgen (vrijdag 16 oktober) vindt de finale van de
voorleeswedstrijd voor de leerlingen van groep 7 en 8
plaats. In deze finale wordt elke groep 7 en 8
vertegenwoordigd door de groepswinnaar. De winnaar
van de finale wordt ingeschreven voor de Nationale
voorleeswedstrijd die later dit jaar plaatsvindt.

Ouderavond PinO
Woensdag 4 november organiseert de werkgroep
PinO (Partners in Ontwikkeling), bestaande uit drie
ouders en drie medewerkers van De Hofstee, de
tweede thema-avond ouderbetrokkenheid 3.0. Tijdens
deze avond koppelen wij de resultaten van de eerste
avond uiteraard terug. Vervolgens wordt één van deze
thema’s nader uitgewerkt. De avond start om 19.30
uur en eindigt uiterlijk 21.30 uur.
Wij rekenen gezien het belang van het onderwerp
wederom op een grote opkomst. Om inzicht te
verkrijgen in het aantal ouders dat aanwezig zal zijn,
verzoeken wij u onderstaand strookje ingevuld in te
leveren bij de groepsleerkracht.

Schoolfotograaf
Dinsdag 20 oktober komt de schoolfotograaf naar De
Hofstee. Tijdens schooltijd wordt van ieder kind een
portretfoto gemaakt. Tevens worden alle groepen
gefotografeerd.
Inspectiebezoek
Donderdag 22 oktober bezoekt de inspectie van het
onderwijs onze school. Tijdens dit bezoek zal de
inspectie de kwaliteit van onze school vaststellen. Dat
doen zij aan de hand van presentaties,
groepsbezoeken, gesprekken met leerlingen, ouders,
leerkrachten en managementteam. Daarnaast
bestuderen zij alle relevante documenten. Aan het
eind van de dag vindt de eerste terugkoppeling plaats.
Het definitieve rapport volgt later.
Verkiezing kinderraad
Onderstaande leerlingen zijn door hun klasgenoten
gekozen voor de Kinderraad.
Groep 6A: Gijs van Batenburg en Fedde Snelder
Groep 6B: Fé Maas en Tessa Mol
Groep 7A: Larissa Lagerwaard en Anna Verstraeten
Groep 7B: Nadia Nieuwlaat en Lindsay van den Berg
Groep 8A: Robin Vergouwen en Rachelle Lips
Groep 8B: Prosper Teunissen en Eline Mol
Wij feliciteren hen van harte met hun verkiezing. De
eerste vergadering van de kinderraad is 23 oktober.

Allergie
Hoewel wij een overzicht hebben van de leerlingen
met een allergie, blijkt uit ervaring dat niet alle
allergieën bij school bekend zijn. Wij verzoeken ouders
bij twijfel dan ook contact op te nemen met de
directie. Mogelijk zal de werkgroep Sint voor verdere
afstemming alsnog contact opnemen met de
betreffende ouders.
Mijn Kind in Beeld
De jeugdgezondheidszorg in de regio West-Brabant is
behoorlijk in ontwikkeling. Zij hebben ons gevraagd
om u te informeren over Mijn Kind in Beeld.
Mijn kind in Beeld is een gezamenlijk initiatief van
Careyn, GGD West-Brabant, TWB (Thuiszorg WestBrabant) en Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij hebben
sinds kort de website www.mkib.nl gelanceerd. Het is
een website die voor u als ouders van belang is om de
ontwikkeling van uw kind goed bij te kunnen houden
via dit online volgsysteem. Tijdens de onderzoeken
door de doktersassistente van de GGD op de school,
wordt uw kind namelijk gewogen en gemeten. De

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

Nieuwsbrief De Hofstee

KATHOLIEKE BASISSCHOOL

Nummer 4, 15 oktober 2015
resultaten hiervan kunt u terugzien op de website van
Mijn Kind in Beeld.
Op de website van Mijn Kind in Beeld vindt u als
ouder:
• verschillende groeicurves (lengte, gewicht, BMI en
hoofdomtrek) terug;
• kunt u zelf snel afspraken maken en wijzigen voor
uw kind;
en kunt u bovendien gebruik maken van de 'Advies op
maat' module waarbij u als ouder met vragen over
verschillende onderwerpen terecht kunt. U kunt als
ouders via de website inloggen met uw DigiD om bij de
gegevens van uw kind(eren) te komen.
Voorstellen
Hallo allemaal,
Langs deze weg wil ik me even
voorstellen. Ik ben Dennie van der
Sanden en ik vervang sinds 28
september juffrouw Tamara.

Naast mijn werkzaamheden op school heb ik samen
met mijn vrouw nog een bedrijfje, Feest For Kids, waar
wij onder andere kinderfeestjes verzorgen en taarten
en cupcakes maken. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om te koken, te mountainbiken, te duiken en een
carnavalswagen te bouwen. Ben je nieuwsgierig of heb
je nog vragen, dan mag je deze natuurlijk altijd stellen.

Familieloop
Zondag 25 oktober is er de jaarlijkse familieloop in
Etten-Leur. Aan dit atletiekevenement is ook een loop
voor kinderen verbonden. De opbrengst van de
inschrijfgelden gaat naar stichting Kika. Meer
informatie is te vinden op de website
(www.marathonbrabant.nl). U kunt ook contact
opnemen via het e-mailadres familieloop@
marathonbrabant.nl

________________________________________________________________________________________________
Agenda
donderdag
vrijdag
dinsdag

15 oktober
16 oktober
20 oktober

donderdag
vrijdag

22 oktober
23 oktober

maandag

2 november

woensdag

4 november

Eerste indrukgesprek groep 1-2
Voorleeswedstrijd
Schoolfotograaf
Eerste indrukgesprek groep 1-2
Inspectiebezoek
Kinderraad
15.15 uur Herfstvakantie
Weer naar school
Deze week hoofdluiscontrole
PinO: ouderbetrokkenheid 3.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouderavond PinO
Ja, ik ben aanwezig bij de ouderavond op 4 november.

Naam: __________________________________________________________________________________

Naam kind: __________________________________________________groep_______________________
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