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Afwezigheid meneer Wout en juf Yvette
Juf Yvette zal de komende periode herstellen van haar operatie en per
week een aantal uurtjes op school aanwezig zijn. We zijn blij haar weer te
kunnen verwelkomen. Juf Marjolijn blijft verantwoordelijk voor het
groepsproces en juf Yvette zal met kleine groepjes kinderen in en buiten
de groep aan het werk gaan.
Meneer Wout wordt morgen, 18 mei, geopereerd. Hij krijgt een
broekprothese vanwege verstopte vaten in met name zijn lies. Dit is een
ingrijpende operatie, waar hij langdurig van zal moeten herstellen. Zijn
vervanging zal voorlopig gedaan worden door Juf Linsey Hack.
Ook meneer Wout vindt het erg leuk om tijdens zijn herstel verblijd te worden met nieuws
vanuit de diverse klassen. Mocht u of uw zoon/dochter het leuk vinden om hem te verrassen
met een kaart/knutsel/…, dan kan dit afgegeven worden bij juf Ellen en wordt ervoor gezorgd
dat het bij meneer Wout terecht komt.
Via deze weg wensen wij meneer Wout ook veel beterschap!
Avondvierdaagse
Volgende week maandag start de Avondvierdaagse weer! Alle kinderen die via school
meelopen ontvangen hiervoor deze week hun T-shirt, stempelkaart en een brief met
informatie. Dit gaat over onder andere de startplaats en de route, alsook waar u even op
moeten/kan letten. Meer informatie over de avondvierdaagse Etten-Leur vindt u hier.
Koningsspelen
Vrijdag 22 april hebben we de koningsspelen/sportdag
gehouden. Een verslag in de Etten-Leurse Bode van deze
sportieve dag kunt u hier nog eens teruglezen.
De kinderen hebben met de sponsorloop een bedrag van
€ 4.718,96 bij elkaar gelopen voor het goede doel; KWF
Alpe d’HuZes.
We willen alle kinderen bedanken voor hun inzet en alle
hulpouders voor hun hulp tijdens deze dag!
Einde Schoolfruitprogramma
Het Schoolfruitprogramma is inmiddels beëindigd. Met ingang van heden
zijn de dinsdag en donderdag weer aangemerkt als schoolfruitdagen.
Voor wie hier nog niet mee bekend is: de bedoeling is dat de kinderen op
dinsdag en donderdag fruit of groenten meenemen voor tijdens de
ochtendpauze. Zo willen wij als school gezonde voeding stimuleren.
Kinderwoorddienst Lambertuskerk
Voor de zomervakantie is er nog drie keer een kinderwoorddienst tijdens de
zondagochtendmis om 11.00 uur in de Lambertuskerk.
Komen jullie ook op 01 mei, 12 juni en 10 juli?
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Nieuws uit de wijk!
Woensdag 8 juni is het weer nationale Buitenspeeldag 2016. De wijk zorgt ook voor leuke
activiteiten op deze dag.
Zaterdag 11 juni is het wijkdag. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen
helpen om deze dag
De komende tijd wordt er gewerkt aan de voet- en fietspaden in de omgeving van het
Schoonhout. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
Nieuwe datum verkeersdag
De nieuwe datum voor de verkeersdag voor de groepen 1 t/m 7 is donderdag 2 juni. Het
programma zal hetzelfde zijn. Kinderen van groep 3 t/m 7 kunnen hun fietsen gedurende de
ochtend meenemen.
De kleuters hebben de activiteit ’s middags en nemen dan hun fietsen mee. Wanneer fietsen
voor de kleintjes onder ons nog moeilijk is, mogen er stepjes of loopfietsen meegenomen
worden.
Wist-je-datjes?
•
•
•
•
•
•
•
•

De meiden van groep 8 zeer sportief zijn?!
Ze het handbaltoernooi en nu ook het schoolvoetbaltoernooi hebben gewonnen?
Ze nu woensdag 25 mei mee mogen doen aan de regiofinale?
De digitale nieuwsbrief inmiddels al naar 427 lezers gemaild wordt?
Hij door ruim 66% gelezen wordt via deze mailing.
De nieuwsbrief altijd al eerder via onze website te lezen is?
Er leraren van de Hofstee genomineerd zijn voor de leraar van het jaar?
Je via deze link op de website van BN de Stem komt en daar meer kunt lezen?

Agenda
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag

18 mei
25 mei
27 mei
31 mei

Atelier groep 1/2 A
Atelier groep 1/2 B
Studiedag, alle leerlingen vrij
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