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Informatieavond voortgezet onderwijs
De informatieavond over het voortgezet onderwijs
voor de ouders van groep 7 en 8 is maandag 23
november (aanvang 19.30 uur). Tijdens de avond
informeren de leerkrachten van groep 7 en 8 u over
het voortgezet onderwijs en de advisering. Aanmelden
kan middels het antwoordstrookje onder aan de
nieuwsbrief.
Middag vrij
Vrijdagmiddag 27 november, zijn alle leerlingen vrij.
Dit is één van de vrije middagen die in het
vakantierooster zijn opgenomen.

Vrijdag 4 december komt Sinterklaas naar De Vleer.
Wij onthalen hem gezamenlijk met de kinderen van De
Springplank op het binnenplein. Alle kinderen gaan
eerst naar de klas. Daarna gaan zij met de leerkracht
naar buiten. Wanneer Sinterklaas is gearriveerd, gaan
alle kinderen weer naar de klas. Gedurende de dag is
er een feestelijk programma. De reguliere schooltijden
blijven gehandhaafd. De leerlingen van groep 1
worden de hele dag op school verwacht. Ouders die
de intocht willen bijwonen dienen plaats te nemen
buiten het hek van het binnenplein.
Tien-minuten-gesprek
Woensdag 9 december wordt het eerste rapport van
dit schooljaar aan de kinderen van groep 3 tot en met
8 uitgereikt. Het rapport geeft u een beeld van de
vorderingen van uw kind. Op donderdag 10 december
en dinsdag 15 december vinden de tien-minutengesprekken voor groep 3 tot en met 8 plaats. In
verband met andere verplichtingen is juffrouw Eveline
donderdag 10 december verhinderd. Voor haar groep
worden zo nodig aanvullende afspraken ingepland.
Tijdens het tien-minuten-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 dat 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 zullen daar bij de planning

zoveel mogelijk rekening mee houden. Wilt u dit
ingevulde strookje uiterlijk maandag 23 november
inleveren bij de leerkracht van uw kind? U ontvangt de
uitnodiging voor het tien-minuten-gesprek bij het
rapport.
Carnaval
Ook dit schooljaar zal er een carnavalsoptocht door de
wijk plaatsvinden. Groepen, die dat willen, kunnen dus
starten met maken een wagen, versierde fiets of
skelter. Voor het begeleiden van de optocht is de
aanwezigheid van verkeersregelaars een verplichting.
De verkeersregelaars dienen over een aanstellingspas
te beschikken. Ouders die een pas bezitten of bereid
zijn deze te behalen, kunnen zich voor het begeleiden
van de optocht aanmelden via info@bshofstee.nl.
Voor het behalen van een aanstellingspas kunnen
belangstellenden de gratis e-learning module
benutten. Verdere informatie treft u aan op:
http://www.ettenleur.nl/Vrije_tijd/Alle_onderwerpen/Evenement_en_s
ubsidie/Instructie_voor_verkeersregelaars_via_e_lear
ning
Schoolomgeving
Om de veiligheid van de kinderen op weg van school
naar huis te verbeteren heeft de gemeente Etten-Leur
enkele fietsparkeerplaatsen voor ouders in de directe
omgeving van De Vleer gerealiseerd. Daarnaast zal de
gemeente op korte termijn signaleringstekens in de
schoolomgeving laten plaatsen.
Ouders kunnen de veiligheid verbeteren door
uitsluitend in de parkeervakken te parkeren;
leerlingen en ouders door niet in het park te fietsen.
Hulpouders bedankt!
De school ziet er door de inzet van ouders weer
fantastisch uit. Mede namens de oudervereniging
hartelijk bedankt!

Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de oudervereniging een vrijwillige
ouderbijdrage. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
machtigingsformulieren. Ouders die in voorgaande
jaren geen machtiging hebben afgegeven, hebben in
september een schrijven van de oudervereniging
ontvangen. Velen hebben naar aanleiding hiervan het
machtigingsformulier ‘Ouderbijdrage’ ingeleverd.

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

Nieuwsbrief De Hofstee

KATHOLIEKE BASISSCHOOL

Nummer 6, 19 november 2015
Anderen hebben de ouderbijdrage overgeschreven.
Machtigingen die na 25 september zijn ontvangen,
worden pas in januari geïncasseerd.
Enkele ouders hebben nog niet betaald, of een
machtigingsformulier ingeleverd. Mogelijk is dit aan de
aandacht ontsnapt. Deze ouders kunnen contact
opnemen met de oudervereniging of het bedrag
overschrijven naar rekening NL50 INGB 0003 6260 47,
ten name van oudervereniging De Hofstee, onder
vermelding van naam kind en groep. De hoogte van de
ouderbijdrage is per kind per jaar €17,50.
Wat wordt betaald van uw bijdrage?
Er worden heel veel kleine traktaties betaald uit uw
bijdrage. Dit zijn bijvoorbeeld de pakjes drinken en
zakjes chips die worden uitgedeeld tijdens
evenementen. Wat ook betaald wordt uit deze bijdrage
zijn de vijf december cadeautjes, we doen een flinke
bijdrage aan de schoolreis en we zorgen voor materiaal
om de school in kerst, Sinterklaas of paassfeer te
brengen. Kortom met uw bijdrage wordt een hoop
gedaan om de schooltijd van uw kind(eren) zo leuk
mogelijk te maken.
Honden op het ‘plein’
De voetpaden naar de toegangsdeuren behoren
formeel niet tot het schoolplein, maar tot de openbare
weg. Dat betekent dat honden daar toegang hebben.
In de dagelijkse praktijk blijken enkele kinderen echter
dusdanig angstig te zijn voor honden, dat zij zich niet
veilig voelen bij het naar binnen gaan.
Hondenbezitters zouden kunnen helpen door voor het
betreden van het ‘plein’ hun hond vast te leggen aan
een hek of paaltje.
De stap naar het onderwijs toe
Het RID is ruim 25 jaar specialist in onderzoek en
behandeling bij kinderen en volwassenen. Het RID
heeft 13 vestigingen, onder meer in Breda. Wekelijks
komen er circa 1700 kinderen voor behandeling naar
de vestigingen. Het RID heeft dit jaar een aantal
nieuwe locaties geopend, waardoor de zorg dichter bij
de burger gebracht kan worden. Daarmee wordt op
locatie dezelfde hoge behandelkwaliteit als op de
bestaande vestigingen geboden.

In december zal Debby Boerakker (gespecialiseerd
dyslexiebehandelaar/ orthopedagoog) de start maken
met behandelingen op basisschool De Hofstee. Ook
kinderen van omliggende scholen kunnen hier terecht
voor een gespecialiseerde dyslexiebehandeling van
het RID.
Met deze opzet is er tevens meer ruimte voor overleg
en het vragen van advies. Ouders, intern begeleider,
leerkracht èn behandelaar kunnen hierdoor de zorg
voor kinderen nog beter op elkaar afstemmen.
Het onderzoek, dat vooraf gaat aan de behandeling
(meestal 2 dagdelen), zal plaatsvinden bij het RID in
Breda. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake
is van ernstige enkelvoudige dyslexie, kan gestart
worden met een vergoed behandeltraject. Ook zijn er
mogelijkheden om een niet vergoed behandeltraject
te volgen. Voor meer informatie verwijzen wij u door
naar onze website www.rid.nl. Tevens zijn wij
telefonisch te bereiken op de hoofdvestiging in Breda:
076-7114612.
Advies inwinnen, vragen stellen of een persoonlijk
gesprek aanvragen is altijd mogelijk.
Sinterklaasviering in De Vleer
Wij (vrijwilligers van de kindermiddag) hebben een
berichtje gekregen van Sinterklaas en zijn Pieten. Zij
zullen De Vleer met een bezoek vereren. Kinderen van
1 t/m 8 jaar zijn welkom. Dit bezoek zal plaatsvinden
op zondag 22 november 2015 van 15.00 tot 16.30 uur
in De Vleer, Kraanvogel 22, in Etten-Leur. De kosten
voor deze middag zijn 5 euro per kind.
Uiterlijke inschrijfdatum is 20 november, dit kan via
leman.citak@surpluswelzijn.nl. Voor aanmelding zijn
de volgende gegevens nodig: naam, adres, leeftijd,
telefoonnummer, jongen/meisje.

________________________________________________________________________________________________
Agenda
maandag
vrijdag
donderdag
vrijdag

23 november
27 november
3 december
4 december
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik/ Wij _________________________________ (naam invullen) ben/ zijn met _____ personen aanwezig bij de
informatieavond voortgezet onderwijs (23 november 19.30 uur).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders/ verzorgers van……………………………………………………………………………… komen voor de rapportbespreking het liefst op:
O donderdag

10 december 2015

O dinsdag

15 december 2015

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

10 december 2015

O dinsdag

15 december 2015

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

10 december 2015

O dinsdag

15 december 2015

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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