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Noor is geboren!

Verkeerssituatie De Vleer.

Vrijdag 11 maart is juf Diana
bevallen van een gezonde
dochter, Noor. Wij wensen
haar en haar partner, Wesley,
veel geluk!

Helaas merken wij dat het verkeersgedrag rond de
school niet geheel aan onze verwachtingen voldoet.
Wij verwachten dat alle ouders de verkeersregels die
gelden strikt naleven. Het gaat immers om de
veiligheid van onze kinderen. Ook willen wij u erop
wijzen, dat de invalideparkeerplaats bereikbaar moet
zijn voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart.
Gelieve uw auto niet dubbel te parkeren en zo
bijvoorbeeld doorgangen en in-en uitritten te
blokkeren.

Hulpouders sportdag! (herhaling)
Vrijdag 22 april is onze jaarlijkse sportdag. Onze
sportdag valt samen met de Koningsspelen. Ook de
kinderen van groep 1 gaan die dag naar school. Voor
de begeleiding van deze bijzondere dag doen wij een
beroep op u. Aanmelden kan via de link op de website.
Alle hulpouders worden ingezet. U ontvangt in de
week van de sportdag een programmaboekje met de
indeling.
Aanslagen Brussel.
Vind via deze link tips om op de juiste manier met je
kind te praten over terreur en geweld. Luister vooral
naar waar uw kind mee komt en probeer te
relativeren.
Input gevraagd.
Net als voorgaande jaren willen we aan de
sponsorloop tijdens de Koningsspelen een goed doel
koppelen. Heeft u een goed idee? Laat het ons vóór
dinsdag 29 maart weten door een mailtje te sturen
naar
info@bshofstee.nl,
dan
kan
de
sportdagwerkgroep dit mee nemen in de
voorbereidingen van de sportdag.
Studiedag.
Donderdagmiddag 24 maart a.s. zijn alle leerlingen vrij
in verband met een studiemiddag. Deze studiemiddag
staat in het teken van Handelingsgericht werken en
PinO.
Gezondheidsonderzoeken.
In de weken 15 t/m 23 zal de doktersassistent op
school aanwezig zijn om bij de leerlingen, geboren in
2010 en 2005, gezondheidsonderzoeken af te nemen.

Paasviering.
Dit jaar staat deze viering naast het
traditionele Paasverhaal in het teken
van het prentenboek Vergeet-meniet! Dit is een fijngevoelig en kleurrijk
verhaal over afscheid nemen,
herinneringen delen en de kracht
vinden om het leven weer op te
pakken.
De MR zoekt nieuwe leden!
Ouderbetrokkenheid? De verkeersituatie rond het
schoolplein? ICT op De Hofstee? …
We zijn op zoek naar drie nieuwe, enthousiaste MRleden, die zin hebben om mee te denken over het
onderwijs op De Hofstee. We zijn dus op zoek naar u!
Dit is uw kans om samen met de schoolleiding het
beleid op school vorm te geven. De MR vergadert in
de regel iedere zes weken, meestal samen met de
directie, over alle belangrijke beleidszaken op school.
De MR bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden
van de school. Als u gekozen wordt, bent u minimaal
twee jaar lid van onze raad. Voorwaarde is dat u kind
op De Hofstee staat ingeschreven.
Stuur uw kandidaatstelling vóór vrijdag 8 april naar
lvermeeren@bshofstee.nl
Vermeld in uw bericht uw naam, telefoonnummer en
een korte motivatie van uw kandidaatstelling. Uw
motivatie zal worden weergegeven op de uiteindelijke
stembiljetten en op de website van De Hofstee/MR.
De schriftelijke stemming start op maandag 11 april en
zal afgesloten worden op vrijdag 15 april. De uitslag
wordt aan de winnaars persoonlijk bekend gemaakt en
gepubliceerd op de website van De Hofstee.
We zien u graag in onze MR!
Lisette Vermeeren, secretaris MR
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Schoolvoetbal.
Ook dit jaar wordt er weer een Schoolvoetbaltoernooi
gehouden voor de basisscholen. Het strekt zich uit
over drie dagen en wordt gehouden bij de drie
voetbalverenigingen in Etten-Leur: DSE, Internos en
Unitas'30.
De toernooidata zijn:
Maandag, 9 mei 2016: Meisjes, groep 5/6 en 7/8, 7tallen, bij Internos
Dinsdag, 10 mei 2016: Jongens, groep 5/6, 7-tallen, bij
Unitas'30

Wil je meedoen, dan is het volgende belangrijk:
 Vul het strookje op het inschrijfformulier in.
 Geef dit met betaling van € 1,50 aan je
meneer of juf.
 Doe dit uiterlijk vrijdag 1 april.
Het inschrijfformulier is tevens te vinden op onze
website.

Woensdag, 11 mei 2016: Jongens, groep 7/8, 11-tallen,
bij DSE

Wist je dat?








De vergaderingen van onze medezeggenschapraad (MR) openbaar zijn en de volgende vergadering op 12
april is?
Alle informatie over de MR via de volgende link Medezeggenschapsraad - Basisschool De Hofstee te vinden is
op onze website?
Daar ook de notulen van de laatste MR vergadering te vinden zijn?
Onze kleuters deze week een fantastische musical hebben opgevoerd?
De kinderraad van de Hofstee op zoek is naar fietspompen, zodat ze tijdens de pauze kunnen spelen met
opgepompte ballen?
Het fietspad ter hoogte van de Wielewaal is opgebroken?
De wijkagent eventueel de route voor het verkeersexamen t.z.t. aan zal passen?

Agenda
Donderdag
Vrijdag
Woensdag

24 maart
25 maart
30 maart

Donderdag
Maandag
Dinsdag

31 maart
28 maart
5 april

Studiemiddag; leerlingen middag vrij
Goede vrijdag; leerlingen vrij
Atelier 4B
Rapport groep 3-7
Rapportgesprekken groep 3-6
Tweede Paasdag; leerlingen vrijdag
Nieuwsbrief 15
Rapportgesprekken groep 3-6

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

