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Beste allemaal,
Dit zal de één na laatste nieuwsbrief zijn die u via deze weg ontvangt.
Wij ontwikkelen mee, dus na de herfstvakantie zal er nog één oude vertrouwde nieuwsbrief
zijn, maar daarna zal ook deze via BasisOnline verstrekt worden. (Zie de uitleg hieronder om
u verder te informeren.) Dit is mede een opbrengst van de PinO-werkgroep t.b.v.
communicatie en ouderbetrokkenheid.
In naam van het team van Kbs. De Hofstee wens ik u alvast een fijne herfstvakantie!
Ellen Broeders-Vermoesen, directeur
Aankondiging start BasisOnline
Dinsdag na de herfstvakantie gaan de brieven mee, waarmee u zich moet aanmelden voor
BasisOnline. Vanaf dat moment heeft u hier twee weken de tijd voor. BasisOnline is vanaf
dat moment ons communicatiemiddel met u. Op de brief die meegaat staat per groep een
token (d.i. code) die u moet invullen om uzelf aan te melden bij BasisOnline. Ieder groep
heeft een andere token. Vanaf dat moment wordt u via het programma door de te nemen
aanmeldstappen genomen om uw aanmelding compleet te maken. Lees hieronder kort wat
BasisOnline inhoudt, of ga naar de website voor meer informatie.
Het BasisOnline Ouderportaal is hét veilige platform waar het kind centraal staat. Waar
ouders en school elkaar eenvoudig altijd en overal snel op de hoogte kunnen houden. In de
afgeschermde, HTTPS beveiligde omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook
toegang tot informatie.
Alle relevante oudercommunicatie op één plek:
Geen versnippering van informatie meer of het meegeven van allerlei briefjes. Alle
oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats binnen het Ouderportaal. Of het nu gaat
om de nieuwsbrief, relevante documenten, groepsnieuws, foto's, ziekmelden, het plannen
van oudergesprekken of de schoolkalender, u hebt altijd alles overzichtelijk bij de hand thuis
op de computer, op de bank met de tablet of middels de Ouderportaal-app op de
smartphone.
Sparen voor de schoolbieb
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag
samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van
kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische
scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor de
schoolbieb’. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de
school bij Bruna mag uitzoeken! Zie deze link voor meer uitleg.
Workshop spel en media afgelast
De workshop op 12 oktober bij de Vleer zal, vanwege een te lage opkomst, niet doorgaan.
Op donderdagochtend 20 oktober wordt de workshop bij de Hasselbraam aangeboden van
9.00-11.00 uur. Mochten ouders interesse hebben dan kunnen zij zich ook via
ebroek@kober.nl aanmelden. Er wordt geen kinderopvang verzorgd tijdens de workshop.
Gevonden voorwerpen
Zoals u op de foto kunt zien, wordt de berg met gevonden
voorwerpen die bij de kopieerruimte ligt weer behoorlijk groot.
Wij willen u erop attenderen dat na de herfstvakantie deze berg
weer naar de Kringloper gebracht wordt, dus mist uw kind iets,
loop dan snel even langs de kopieerruimte (bovenaan de trap
in de gezamenlijke hal).
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Verlofaanvraag
Er zijn momenteel erg veel verlofaanvragen. Wij willen u erop wijzen dat er duidelijke
richtlijnen zijn betreffende al dan niet gegronde redenen om een aanvraag te doen. Wij
houden ons hier als school aan. Informatie over ‘richtlijnen aanvragen extra verlof’ vindt u op
http://rblwest-brabant.nl/ en via deze link op onze website. In goede samenwerking met de
leerplichtambtenaren wordt erop toegezien dat er correct en volgens de richtlijnen gehandeld
wordt bij een aanvraag.
Via de volgende formulieren, te vinden op onze website, kunt u een aanvraag voor bijzonder
verlof indienen.
Buitengewoon verlof voor 1 of meerdere dagen
Aanvraag vakantie buiten schoolvakantie
Denkt u eraan ruim op tijd deze formulieren in te vullen en bij de administratie af te geven?
Zo heeft de directie de tijd om de aanvraag te beoordelen en hem al dan niet goed te keuren.
Denk er ook aan een eventuele onderbouwing toe te voegen wanneer nodig.
Alvast van harte dank voor uw medewerking en begrip.
Schoolfruit
Ook dit jaar mag onze school weer meedoen met
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is
een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten
en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar
ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) in de week
gedurende twintig weken een portie groente of fruit aangeboden tijdens de pauze. We
starten hiermee in de week van 7 november 2016.
Algemene Ledenvergadering OV
Graag nodig wij alle leden van Oudervereniging De Hofstee uit (de ouders, voogden en/of
verzorgers van de leerlingen die aan KBS De Hofstee zijn ingeschreven en ouderbijdrage
hebben betaald) voor de Algemene Ledenvergadering 2016-2017 op 20 oktober a.s.
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag
4. Begroting
5. Rondvraag
6. Afsluiting
In verband met de geldigheid van een ALV, dienen we te kunnen rekenen op een opkomst
van 10% van de aangesloten leden. Wij verzoeken jullie daarom je aan te melden voor deze
vergadering op ouderverenigingdehofstee@gmail.com (naam ouder, naam kind, groep).
Tot de 20e!
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Talentenkaart reminder
Denkt u eraan de ingevulde talentenkaart bij de leerkracht van uw kind in te leveren? Wij
proberen zo alle talenten van onze ouders in beeld te krijgen en te bundelen, zodat we hier
een beroep op kunnen doen bij allerlei activiteiten.
Schoolfotograaf
Donderdag 3 november 2016 komt de schoolfotograaf op de Hofstee!
Hiervoor mogen de kinderen van de groepen 1 en 2, indien ze dat willen,
hun eigen knuffeltje meenemen om samen op de foto te gaan.
Ouderavond Breinsleutels
Dinsdag 31 januari vindt de ouderavond Breinsleutels plaats. U kunt zich opgeven voor
deze informatieavond via info@bshofstee.nl . Vermeld hierbij uw naam, de naam van uw
kind en met hoeveel personen u naar deze avond komt.
Wist-je-datjes?
• We vorige week woensdag de opening van de Kinderboekenweek gehad hebben?
• We in bijna iedere groep voorleesopa’s en/of oma’s hadden? Bedankt!!
• Er ook al een voorleeswedstrijd is geweest voor de groepen 7 &
8?
• Caroline Lemmens uit groep 7B deze wedstrijd heeft gewonnen
en de Hofstee mag vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd in
de Nieuwe Nobelaer?
• We in het oude gebouw geen brievenbus hadden en daarom een
postbus gebruikten?
• We sinds dit schooljaar geen postbus meer hebben, maar alle
post via de brievenbus van het gebouw binnenkomt?
• De buitendeuren van Brede School De Vleer dicht zijn, nadat de
inloop is afgelopen?
• U altijd welkom bent, maar dan even moet aanbellen bij de
hoofdingang en u zichzelf even bekend moet maken?
• Kinderen die onder schooltijd terug komen van bijvoorbeeld een
doktersbezoek ook via de hoofdingang naar binnen zullen
moeten komen?
• Dat dit voor ons allemaal even wennen is, maar dat veiligheid van uw en onze
kinderen voorop staat.
• Er plannen klaarliggen voor een herinrichting van het binnenplein?
• We hier al wat geld voor hebben, dankzij enthousiaste verkopers van de Jantje Beton
loten?
• We in de komende periode nog activiteiten zullen plannen om dit verder samen te
kunnen realiseren?
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