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De Kunstweken
Dit jaar doet onze school mee met de Kunstweken. Dit is
een kunstproject waarbij alle kinderen zelf een echt
schilderij maken.
Dit kunstwerk komt in een online museum te hangen.
Iedereen heeft daarvoor een museumfolder gekregen.
Hierin staat precies uitgelegd hoe de persoonlijke
museumpjes geactiveerd kunnen worden.
Door je naam in te voeren, staat jouw schilderij al in het
online Hofstee-museum.
Verder kunnen de kunstenaartjes via het systeem (al dan niet samen met papa of mama)
enkele uitnodigingen voor de “Grande Opening” versturen en klaar. Familie en vrienden
kunnen hun eigen versie van het kunstwerkje bestellen in een heuse museumshop!
Dat alle kindermusea zo snel mogelijk geopend worden, is niet alleen leuk voor de kinderen,
maar ook noodzakelijk voor de laatste fase van De Kunstweken: Zien & Bespreken. Hierbij
maken we namelijk gebruik van de zogenaamde Klassengalerie en daarin verschijnt een
kindertekening pas als het online museumpje is geopend.
Hoe leuk is het als jullie alle kunstwerkjes die zijn gemaakt online kunnen tonen? Het kan nu
in de echte: BS De Hofstee-galerie!
Wil je een kijkje nemen? Klik dan hier: www.kunstweken.nl/DeHofstee.
Tijdens De Kunstweken zijn alle leerlingen echte kunstenaars!
Meneer Wout
Morgen, woensdag 29 juni, verhuist meneer Wout van het ziekenhuis naar het Elisabethhuis
in Breda om aan te sterken en te werken aan zijn revalidatie.
De situatie is momenteel stabiel, dus vandaag gaat voorlopig de laatste info over meneer
Wout op papier mee. Mocht er iets wezenlijk veranderen in de situatie van meneer Wout,
laten we u het weer op de gebruikelijke manier weten. Kleine berichtjes komen uiteraard in
de nieuwsbrief terug.
Wij zijn trots op de enorme stroom tekeningen, knutsels en andere presentjes die we
wekelijks bij het gezin van meneer Wout kunnen afleveren. Het voelt goed en wordt enorm
gewaardeerd dat we als Hofstee op deze manier ons steentje bijdragen aan het herstel van
meneer Wout.
Verkeerssituatie
Er wordt door onze wijkagent, Jan Schep, momenteel weer extra gelet op de juiste wijze van
parkeren rondom de school. Er zijn helaas al enkele boetes uitgeschreven vanwege
verkeerd parkeren e.d.. In verband met de veiligheid van onze kinderen en elkaar verzoeken
wij u vriendelijk in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren wanneer u uw kind
komt ophalen en/of brengen.
Kijk rapport voor groep 1/2
Morgen, woensdag 29 juni, krijgen alle kinderen van groep 2 en kinderen van groep 1 die
voor januari zijn gestart, hun KIJK!-rapport mee (ten onrechte stond in de vorige nieuwsbrief
dat kinderen die langer dan 3 maanden bij ons op school zitten een KIJK!-rapport
meekrijgen). 7 en 12 juli vinden facultatieve gesprekken plaats, wanneer ouders hier gebruik
van willen maken kunnen ze dit aangeven bij de groepsleerkracht. Op 5 juli krijgen de ouders
de uitnodigingen mee voor de gesprekken.
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Spijkerstof, buizen en hulpouder gezocht!
Voor het Hofstee-Atelier volgend jaar hebben we wat oude spijkerbroeken nodig zodat we
daar zakken gevuld met zand van kunnen maken. Heb je thuis nog een oude spijkerbroek of
jas die je weg wilt gooien? Geef deze dan af bij juffrouw Tamara.
Is er iemand die van deze spijkerstof 10 zakken van ongeveer 20x20 cm wil naaien? Graag
opgeven via : yvogels@bshofstee.nl.
Voor het tweede Hofstee Atelier zijn we op zoek naar buizen, u-profielen, kokers, Tsplitsingen, trechters, grote plastic flessen, (kapotte) emmers etc. om een grote knikkerbaan
mee te bouwen.
Deze spullen kun je ook inleveren bij juf Tamara
Atelier groep 8
Woensdag 7 september 2016 start het eerste Hofstee Atelier van het nieuwe schooljaar! De
beide groepen 8 gaan samen aan de slag met onder andere speksteen, djembé, solderen en
koken. Graag zouden we nu al weten welke ouders het leuk vinden om te komen helpen
tijdens dit atelier. Opgeven kan via jbalemans@bshofstee.nl.
Wist-je-datjes?
•
•
•

Gisteren, maandag 27 juni, Jade Verwaal als onze 500ste leerling gestart is?
Alle kinderen, juffen en meneren iets lekkers hebben gekregen om dit te vieren?
Jade een klein aandenken aan dit bijzondere feit heeft gekregen?

Agenda
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

29 juni
1 juli
6 juli
7 juli
11 juli
12 juli

Hofstee talent
Leerlingen middag vrij
Ouderbedankavond
Groepsverdeling
Studiedag, alle leerlingen vrij
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