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Beste allemaal,
Na een heerlijke vakantie starten we weer met een nieuw schooljaar!
Hopelijk brengt schooljaar 2016-2017 veel wijsheid, lees- en leerplezier, creativiteit, ….
De kinderen van groep 8 hebben we uitgezwaaid en die gaan nu nieuwe uitdagingen aan.
Er zijn vanaf dit jaar enkele nieuwe gezichten, zowel enkele nieuwe juffen, als nieuwe
kinderen die nu ook bij De Hofstee horen. Fijn!
Ik wens iedereen een heel prettig schooljaar!
Ellen Broeders-Vermoesen
Informatieavonden
Deze week vinden de informatieavonden van alle jaargroepen plaats. Zoals voor de
vakantie, middels een flyer bekendgemaakt zijn deze avonden op de volgende momenten:
Dinsdag 6 september:
18.30 uur Groep 6
19.30 uur Groep 3
Woensdag 7 september:
18.30 uur Groep 1/2 en groep 8
19.30 uur Groep 5
Donderdag 8 september:
18.30 uur Groep 7
19.30 uur Groep 4
Hoofdluis
Voor de vakantie is er een oproep gedaan voor luizenouders. De bijeenkomst over hoofdluis
door de GGD is op woensdag 14 september aangekondigd. Tijdens deze bijeenkomst zijn
alle ouders van onze school welkom. Zo kan u zich laten inlichten. Wij zijn nog altijd op zoek
naar luizenouders, gelieve u op te geven via deze link.
Update Meneer Wout
Meneer Wout verblijft op dit moment nog in het revalidatiecentrum in Breda. Hij en zijn gezin
hebben enorm genoten van de berg aan tekeningen en knutselwerkjes die jullie hem voor de
zomervakantie hebben gezonden. Namens hen bedankt daarvoor!
Even voorstellen
Via deze weg zou ik me graag kort willen voorstellen.
Ik ben Monique Janssen, 26 jaar en kom uit Breda. Ik vind het erg leuk
om dit jaar op de maandagen en dinsdagen op de Hofstee te mogen
komen vervangen. Ik heb er zelf al heel veel zin in.
Buiten het onderwijs geef ik op de woensdagen 5 uur in de week turnles
aan kinderen van 4 t/m 14 jaar, bij sportvereniging Fier te Breda. Ik vind
het zelf nog erg leuk om te hardlopen, skeeleren, wielrennen en te
schaatsen. Ook vind ik het leuk om te lezen, motor te rijden en verder
onderzoek te doen naar onderwerpen die mij interesseren.
Ik kijk er al enorm naar uit om dit jaar werkzaam te mogen zijn bij jullie
op school.
Groetjes,
Monique
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Oude computers
Vanwege de komst van de laptops hebben we een aantal oude computers over die nog
prima zijn voor thuisgebruik. Moest u geïnteresseerd zijn, dan vindt u meer hierover op onze
website, via deze link.
TSO nieuws
Goed nieuws! Het overblijftarief voor het schooljaar 2016-2017 wordt niet verhoogd.
Daarnaast vervalt het flexibele overblijftarief. Met ingang van het nieuwe schooljaar betaal je
€ 2,75 per overblijfbeurt.
Aanmelden overblijven 2016-2017
Het is wel belangrijk om je kind tijdig te registeren voor het nieuwe schooljaar.
Om je kind een plaats te geven voor het overblijven, kan je hem/ haar vanaf 1 augustus 2016
aanmelden in Flexweb. We sturen je hiervoor opnieuw een e-mail om je hieraan te helpen
herinneren.
Opzeggen is niet nodig
Als je kind volgend schooljaar niet meer komt overblijven, dan is opzeggen niet nodig.
Vragen?
Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen, neem dan gerust contact op met de
overblijfcoördinator van school. De contactgegevens vind je op www.kober.nl/overblijven (via
locatiezoeker de naam van de school invoeren).
Met vriendelijke groet,
Kober kinderlunch https://www.kober.nl/overblijven/overblijflocaties/de-hofstee/89209
Wist-je-datjes?
• Volgende week woensdag de loten van Jantje Beton weer mee naar huis gaan?
• Een deel van de opbrengst van deze lotenverkoop naar een goed doel gaat?
• Het andere deel dit jaar gebruikt zal worden om het schoolplein op te pimpen?
• Het dus echt de moeite is, dat er veel loten verkocht worden!!!
• De week van 19 – 23 september weer in het teken staat van Op Voeten En Fietsen?
• Het wenselijk is, dat zo veel mogelijk van onze leerlingen te voet naar school komt?
• Onderstaande agenda ook altijd via onze website in te zien is?
Agenda
Woensdag
Woensdag

7 september
14 september

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag

19 september
21 september
23 september
28 september

Vrijdag
Woensdag

30 september
5 oktober

Dinsdag

11 oktober

Atelier groep 8
Atelier groep 7B
Start Jantje Beton
Uitleg hoofdluisouders en andere
geïnteresseerden
Verkiezing kinderraad groep 6-8
Atelier groep 7A
Groep 2 vrij
Atelier groep 6B
Einde Jantje Beton
Studiedag, alle leerlingen vrij
Atelier groep 6A
Opening Kinderboekenweek
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