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Dit is alweer de 15e nieuwsbrief van dit schooljaar, met daarin informatie over heel wat
activiteiten; de sportdag, de avondvierdaagse en naschoolse activiteiten. Voor de groepen 6,7 en
8 staat er informatie in over de aankomende entree- en eindtoets en ten slotte nog nieuws van
onze MR. Vergeet u ook onze wist je datjes en de agenda niet even te bekijken?
Sportdagnieuws
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. De kinderen worden verwacht op veld 1 van hockeyclub
Etten-Leur (Olympiade 51, Etten-Leur), ze mogen daar bij hun eigen leerkracht gaan staan. We
verwachten dat de kinderen sportkleren en sportschoenen aan hebben. De lunch wordt verzorgd,
dus de kinderen hoeven geen eten met zich mee te nemen. Zorg a.u.b. wel voor genoeg drinken
voor uw kind.
Verder zijn we nog steeds op zoek naar hulpouders om groepjes kinderen of een onderdeel te
begeleiden! Als u zich nog wilt aanmelden, kan dat via de link op onze website. Alle hulpouders
worden ingezet. U ontvangt in de week van de sportdag een programmaboekje met de indeling.
Ook zijn we voor de bovenbouw op zoek naar twee vrijwillige EHBO’ers. U kunt zich hiervoor via
de mail opgeven bij meneer Daniël; dalonso@bshofstee.nl.
Sponsorloop “Opgeven is geen optie”
Tijdens de Koningsspelen op 22 april vindt van 13.30 uur tot 14.00 uur de sponsorloop plaats,
waarvan de opbrengst dit jaar naar KWF Alpe d´HuZes gaat.
Het hoofddoel van deze stichting is om alleen of in een
team, geld bijeen te brengen, waarmee een bijdrage
geleverd kan worden aan de strijd tegen kanker. Onder
het motto ´Opgeven is geen optie´ beklimmen
deelnemers op 1 dag de legendarische Alpe d´Huez tot
maximaal
zes
keer.
Op
de
website
www.opgevenisgeenoptie.nl kunt u hierover meer
informatie vinden.
Uw kind krijgt hiervoor vandaag het sponsorformulier
mee. De kinderen lopen een vast aantal minuten en
laten zich sponsoren voor een vast bedrag (dus niet per
rondje). De uiterste inleverdatum voor alle enveloppen
(met of zonder bijdrage aan het goede doel) is woensdag 20 april. Inleveren kan bij de
groepsleerkracht.
U bent tijdens de sponsorloop van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen!
Entreetoets groep 6&7
Dinsdag 12 april starten de leerlingen van groep 6 en 7 met de Cito Entreetoets. Gedurende vier
ochtendschooltijden in groep 6 en vijf ochtenden in groep 7 wordt de toets afgenomen. Het gaat
hierbij om de onderdelen: taal, rekenen en informatieverwerking. De toets is een aanvulling op
het Cito leerlingvolgsysteem en geeft zowel een beeld van de ontwikkeling van het kind als van
de groep. De Entreetoets is dus geen toelatingstoets voor het vervolgonderwijs.
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Eindtoets groep 8
Op dinsdag 19 april, woensdag 20 april en donderdag 21 april nemen alle leerlingen van groep 8
deel aan de Cito Eindtoets. De Cito Eindtoets bestaat uit de onderdelen rekenen, taal en
informatieverwerking. De resultaten van de Eindtoets worden na de meivakantie verwacht.
Binnenkort gaan we weer wandelen!
De avondvierdaagse staat weer voor de deur. Op 23 tot 26 mei trekken we onze
wandelschoenen weer aan. Dit jaar zullen er enkele zaken veranderen. Er komt een extra
afstand bij voor de kleintjes, 2,5 km. Ook de start zal op een andere
locatie zijn. Op 23,24 en 25 mei start de avondvierdaagse vanaf het
AVR Achilles terrein op het sportpark De lage Banken aan de
Concordialaan. De laatste avond starten we zoals andere jaren bij
de Nieuwe Nobelaer.
Deze week ontvangt uw oudste kind een inschrijvingsformulier voor
het gehele gezin. Wilt u mee doen¬, inschrijven kan tot maandag 25
april a.s.. Daarna is het niet meer mogelijk om via school in te
schrijven.
Wij
hopen
op
veel
aanmeldingen!
Heeft
u
nog
vragen
mail
ons
dan
ouderverenigingdehofstee@gmail.com .
Wilt u liever een handje helpen, wij zoeken nog vrijwilligers voor in onze kraam. Aanmelden kan
via het bovengenoemde email adres!
Met sportieve groet,
Werkgroep Avondvierdaagse.
Studiedag
Maandag 18 april is er voor het team een studiedag. Deze staat in het teken van teambuilding.
Vooraankondiging naschoolse activiteiten
Op 18 april komt het nieuwe programmaboekje
voor de naschoolse activiteiten weer uit. Het staat
weer boordevol leuke activiteiten. Voor elk kind is
er wel iets te kiezen. Nieuw is dat er ook activiteiten
in staan die in de zomervakantie plaatsvinden.
Let op : in verband met de meivakantie is de
inschrijfperiode kort. Tot 26 april kunt u uw kind inschrijven. Vanaf 18 april is het
programmaboekje en het aanmeldformulier te vinden onder
http://www.bredeschooletten-leur.nl/index/thema/naschoolse-activiteiten
Voor info en vragen kunt u terecht bij Wilma Lugtenberd; coördinator naschoolse activiteiten:
wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl
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De MR zoekt nieuwe leden! (herhaling)
Ouderbetrokkenheid? De verkeersituatie rond het schoolplein? ICT op De Hofstee? …
We zijn op zoek naar drie nieuwe, enthousiaste MR-leden, 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
Wist je dat?










Er tot op heden nog geen wijziging is in de route van het verkeersexamen van groep 7?
Als deze er is, de wijkagent die wijziging op de ochtend zelf zal aangeven met borden?
Er in diverse klassen weer moestuintjes worden gezaaid?
En ze in de groepen 6 zelfs heuse lentebloemen in bloei hebben staan op de galerij?
De lay-out van onze nieuwsbrief volop in ontwikkeling is?
De kinderraad van de Hofstee nog steeds op zoek is naar fietspompen?
De laatste PinO avond van dit schooljaar al geweest is?
Deze op de kalender voor 13 april staat, maar deze is gewijzigd in verband met het
vertrek van meneer Jack?
De groepen 4 op 14 april een gastles n.a.v. het theaterbezoek “Wolfje” hebben?

Agenda
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

6 april
7 april
11 april
12 april
13 april
15 april
18 april
19 april

Atelier 4A
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Praktisch verkeersexamen groep 7
MR vergadering
Atelier 3B
Groep 2 vrij
Studiedag
Nieuwsbrief 16

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

