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Groep 2 vrijdag
Morgen, vrijdag 6 november, zijn de leerlingen van
groep 2 vrij. Dit is één van de vrije vrijdagen die in het
vakantierooster zijn opgenomen.
Schoolfruit
Ook dit jaar doet onze school mee met het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit
leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen (woensdag,
donderdag en vrijdag) in de week gedurende
eenentwintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op
te eten. De school start hiermee in week 45 (2-6
november 2015) en het project loopt t/m week 17 (1822 april 2016).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
een waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk
in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve,
en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke
manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat
óók vindt.

Studiedag
Vrijdag 13 november zijn alle leerlingen vrij. Het team
heeft dan een studiedag. Tijdens de studiedag staat de
verdere implementatie van de groepsplannen
centraal.

De inspecteur van het onderwijs, die donderdag 22
oktober onze school heeft bezocht, is zeer positief
over de ontwikkeling die wij in de afgelopen jaren
hebben gerealiseerd. Met name het schoolklimaat, het
afstemmen
van
het
onderwijs
op
de
onderwijsbehoefte van het kind en het werken met
kernteams worden goed beoordeeld. Geen van de te
beoordelen onderdelen is lager dan voldoende
beoordeeld. Wij zijn uiteraard zeer trots op dit
resultaat. Het definitieve rapport volgt later en wordt
gepubliceerd op de website.
Hulpouders gevraagd!
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Vier keer per jaar versieren wij de school, te weten
Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Voor het
versieren van de school is uw hulp onmisbaar. Vele
handen maken licht werk! Bovendien is het altijd erg
gezellig. Natuurlijk zorgen wij als oudervereniging voor
koffie/thee en wat lekkers. Na het betreffende feest
dient de versiering natuurlijk weer opgeruimd te
worden. Ook hiervoor vragen wij uw hulp.
Tevens zijn wij op zoek naar hulpouders voor het
uitdelen van traktaties en het afstempelen van de
kaarten tijdens de avondvierdaagse.
Helaas zijn er nog onvoldoende aanmeldingen
ontvangen. Wilt u ook helpen? Vul dan het strookje in,
zet het in uw agenda en geef het af bij de leerkracht
van uw kind of maak het kenbaar via onze mail:
ouderverenigingdehofstee@gmail.com.
Namens de oudervereniging hartelijk bedankt.
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Agenda
vrijdag
vrijdag

6 november
13 november

donderdag

19 november

Groep 2 vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Versieren
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Hulpouder
Naam: _______________________________________________ heeft kind(eren) in groep(pen) _________________
E-mail adres: _____________________________________________________________________________________
Telefoonnummer(s): 076- _______________________________

06- __________________________________

Ja, ik kom helpen met:
O
O
O
O
O
O

Sinterklaas:
Kerst:
Kerst:
Carnaval:
Carnaval:
Pasen:

Versieren vrijdagavond 13 november 2015. 19.00 uur.
Versieren woensdag 9 december 2015. 8.45 uur
Opruimen vrijdag 18 december 2015. 8.45 uur
Versieren vrijdag 22 januari 2016. 8.45 uur.
Opruimen vrijdag 5 februari 2016. 15.15 uur.
Versieren woensdag 9 maart 2016. 8.45uur.

Avondvierdaagse (Helpt mee in de kraam op):
O maandag 23 mei 2016
O dinsdag 24 mei 2016
O woensdag 25 mei 2016
O donderdag 26 mei 2016
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