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Dit is alweer de 16e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hierin vindt u een heleboel informatie
rondom de komende activiteiten, maar ook belangrijke weetjes van De Hofstee. Ook krijgt
u al wat informatie rondom vrije dagen en vakantie voor schooljaar 2016-2017.
Vergeet u ook niet onze wist-je-datjes en de agenda nog even te bekijken?
Sportdagnieuws
Aanstaande vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. De kinderen
worden om 8.45 uur, in sportkleding, verwacht bij hockeyclub EttenLeur (Olympiade 51). Ze zoeken op veld 1 hun eigen leerkracht op.
Om 9.00 uur openen we de dag met het lied en de bijbehorende
dans Hupsakee.
Om 9.15 uur starten de groepen 1 t/m 4 met de diverse
sportonderdelen op de hockeyvelden. De groepen 5 t/m 8 lopen dan
met alle leerkrachten en begeleiders naar de voetbalvelden van
DSE, waar zij om 9.30 uur starten met hun sportdag. De lunch wordt
op de locaties verzorgd, dus de kinderen hoeven geen eten met zich
mee te nemen. Zorg wel voor genoeg drinken voor uw kind.
Om 13.15 uur lopen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 weer terug naar de hockeyvelden, waar
om 13.30 uur de sponsorloop van start gaat. U bent van harte welkom om onze kinderen aan te
komen moedigen. Wel zouden we u willen vragen om het veld heen, achter de omheining, te
gaan staan. Om 14.00 uur eindigt de sportdag met het Koningsspelendansje en kunnen de
kinderen bij de hockeyvelden opgehaald worden. De kinderen, die op deze dag naar BSO De
Vleer gaan, worden opgehaald. Ouders dienen dit aan de leerkracht door te geven.
Slecht weer?!
Bij slecht weer beslissen we ’s morgens om 8.15 uur of de sportdag wel of niet doorgaat. Bij
twijfel kunt u vanaf 8.15 uur Facebook of de website raadplegen. Er wordt dan een
noodprogramma gedraaid, waarbij de kinderen om 8.45 uur op school verwacht worden. Het
Koningsspelendansje wordt dan gehouden in de aula en de sponsorloop
in de gymzaal, beide in kleine groepen volgens een rooster. De rest van
de dag zal ingevuld worden met het spelen van gezelschapspelletjes in
de klas, de kinderen mogen spelletjes meenemen. De Koningsdaglunch
wordt dan in de klas genuttigd en de kinderen zijn om 14.00 uur uit en
kunnen dan op school opgehaald worden.
Bedankt!!!
Wij willen alle ouders bedanken, die een voorstel voor
een goed doel voor de sponsorloop deden.
Fijn dat jullie willen meedenken!!
We doen in de toekomst graag weer een beroep op
jullie!
Informatieavond schoolkamp groep 8
Maandag 25 april is er om 19.30 uur een informatieavond over het schoolkamp voor alle ouders
van groep 8. U kunt via deze link aangeven of u hierbij aanwezig bent en met hoeveel personen
u komt.
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Avondvierdaagse
In nieuwsbrief 15 heeft u kunnen lezen over de avondvierdaagse. U
kunt zich nog inschrijven tot maandag 25 april om via school mee te
lopen. 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 emailadres!
Met sportieve groet,
Werkgroep Avondvierdaagse.
Juf Yvette afwezig
Juf Yvette is afgelopen woensdag 30 maart geopereerd aan de galblaas en is momenteel
herstellende.
Ze geniet van prachtige werkjes geschreven en getekend door de kinderen van haar groep.
Moest u of uw zoon / dochter het leuk vinden om haar te verrassen met een kaart / knutsel / …,
dan kan dit afgegeven worden bij juf Ellen en wordt ervoor gezorgd dat het bij haar terecht komt.
Via deze weg wensen wij juf Yvette ook veel beterschap!
Schooltijden
Voor alle duidelijkheid en omdat hier eenduidige afspraken over zijn, hierbij nog even de
schooltijden van de Hofstee op een rijtje:
De schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
woensdag:

08.45- 12.15 uur en
13.15- 15.15 uur
08.45- 12.30 uur

's Ochtends tijdens de inloop komen alle kinderen tussen 8.30 en
8.40 uur de school binnen. Ook ouders zijn dan welkom. Zij mogen
hun kind naar de klas begeleiden. De leerkracht is daar aanwezig.
Om 8.45 uur beginnen de lessen en verlaten de ouders de school.
Ieder kind dient dan aanwezig te zijn. ’s Middags start de inloop
om 13.05 uur. De lessen beginnen dan om 13.15 uur. Wanneer uw
kind toch te laat is, dient hij/zij langs de hoofdingang naar binnen
te gaan.
We streven ernaar kinderen uiterlijk 5 minuten na het einde van de lestijd buiten te hebben.
Wanneer kinderen weekbeurt hebben, is dit uiterlijk 15 minuten.
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Koningsdag en meivakantie
Woensdag 27 april zijn we allemaal vrij in verband met Koningsdag.
Vrijdag 29 april start om 15.15 uur de meivakantie. De kinderen worden dinsdag
17 mei weer op school verwacht.
Vakanties / vrije dagen / studiemomenten 2016-2017
We kunnen u alvast de data doorgeven betreffende de vakanties, vrije dagen en studiemomenten
voor komend schooljaar.
Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie: 22 okt. t/m 30 okt. 2016
Lesvrije vrijdagmiddag voor kerst: 23 december 2016
Kerstvakantie: 24 dec 2016 t/m 8 jan 2017
Voorjaarsvakantie: 25 febr t/m 5 mrt 2017
Goede Vrijdag: 14 april 2017
2de Paasdag: 17 april 2017
Meivakantie: 22 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017 + vrijdag 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag: maandag 5 juni 2017
Lesvrije vrijdagmiddag einde schooljaar: 14 juli 2017
Zomervakantie: 15 juli 2017 t/m 27 augustus 2017
Studiemomenten:
Studiedag: Vrijdag 30-09-2016
Studiemiddag: Vrijdag 11-11-2016
Studiedag: Maandag 05-12-2016
Studiedag: Vrijdag 10-02-2017
Studiemiddag: Donderdag 13-04-2017
Studiedag: Woensdag 24-05-2017
Studiedag: Vrijdag 16-06-2017
Studiemiddag: Vrijdag 30-06-2017
Groep 2 vrij op:
Vrijdag 23-09-2016
Vrijdag 14-10-2016
Vrijdag 25-11-2016
Vrijdag 20-01-2017
Vrijdag 17-02-2017
Vrijdag 17-03-2017
Vrijdag 31-03-2017
Kangoeroewedstrijd
De winnaar van de W4 Kangoeroewedstrijd 2016 van onze school is Eline Mol uit groep 8B.
Ze heeft alle vragen goed beantwoord. Super gedaan Eline. Gefeliciteerd!
Na de meivakantie worden de prijzen voor alle deelnemers naar onze school gestuurd. Dan zal
ook bekend worden gemaakt hoe onze andere rekentoppers de toets hebben gemaakt.
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Brede school nieuws
Van school en via de kinderopvang krijgt u vanaf maandag 18 april weer de nieuwe Brede School
Kalender mee. We hopen van harte dat er weer leuke en uitdagende activiteiten voor uw kind in
staan! Nieuw is dat er ook activiteiten voor in de zomervakantie in staan.
U kunt uw kind voor alle activiteiten inschrijven ook die activiteiten die op een andere brede
school plaatsvinden tenzij erbij staat dat het alleen voor kinderen van die Brede school is.
Wilt u samen met uw kind kijken waar hij/ zij aan mee wil doen?
Inschrijven kan op www.bredeschooletten-leur.nl
In de 3e kolom , de groene kolom klikt u op “inschrijven naschoolse activiteiten”.
LET OP! U moet uw kind voor 27 april inschrijven. Daarna is dit niet meer mogelijk!
Inschrijven is simpel. Leest u de voorwaarden voor u akkoord gaat. Een paar dingen vinden we
belangrijk:
•
Na inschrijving ontvangt u direct een mail met ontvangstbevestiging
•
Een activiteit gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen
•
U krijgt uiterlijk 1 week voor aanvang een e-mail van de organisatie die de activiteit
uitvoert. U kunt dan rechtstreeks met hen contact opnemen.
•
Opgeven betekent ook echt meedoen! Als uw kind niet op komt dagen worden daar
kosten voor in rekening gebracht.
Volg ons op facebook
Wilt u op de hoogte blijven over alle leuke brede school activiteiten? Like dan onze nieuwe
facebookpagina: https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur
Gratis deelname voor minima
Gezinnen met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) en weinig vermogen kunnen
aanspraak maken op diverse meedoen- regelingen. U kunt hierbij denken aan lidmaatschap van
een sportvereniging, sportkleding, de muziekschool, een culturele vereniging of het abonnement
op een krant. Als u in aanmerking komt voor deze regeling, dan kunt u de brede school
activiteiten declareren. Vraag dan om een kwitantie waarmee u gemaakte kosten terug kunt
vragen bij uw contactpersoon van de gemeente. Wilt u hiervan gebruik maken meld dit dat bij het
kopje opmerkingen op het inschrijfformulier!
Wilt u graag dat iemand u persoonlijk uitleg geeft over hoe deze regelingen werken? Dat kan!
Mail dan naar meedoen@etten-leur.nl . Ook kunt u uw vraag stellen aan het loket van de
gemeente tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor meer informatie: Www.ettenleurdoetmee.nl .
Vragen? Neem contact op met wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl

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

Nieuwsbrief De Hofstee

KATHOLIEKE BASISSCHOOL

Nummer 16, 19 april 2016

Wist-je-datjes?









Meneer John, beheerder van De Vleer, ons helaas verlaten heeft?
Meneer Gerrit nu onze nieuwe conciërge en meneer Wesley onze vaste huismeester zijn?
De juffen en meneren een heuse teambuilding dag hebben gehad op maandag 18 april?
Meneer Edwin erg goed eiwit kan kloppen?
Zijn team dankzij deze kunsten de kook cup gewonnen heeft?
Er foto’s en een kort verslag van deze dag te vinden zijn op onze website?
We met 9 teams van de Hofstee meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi?
Juf Ellen alle soorten titels heeft: Meneer Ellen, Mevrouw Jack, Mevrouw de
Burgemeester, …? Hilarisch!!

Agenda
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag

22 april
25 april
27 april
29 april
17 mei

Koningsspelen
Informatieavond schoolkamp groep 8
Koningsdag, iedereen vrij
Start meivakantie (15.15 uur)
Nieuwsbrief 17
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