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Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Wij willen jullie allemaal bedanken voor een
fantastisch jaar, met heel veel veranderingen. In deze nieuwsbrief treft u informatie voor het
eind van dit schooljaar, alsook enkele zaken betreffende het nieuwe schooljaar.
Mist u toch nog iets? Schroom dan niet en laat het ons weten!
Via deze weg willen wij u alvast een fijne vakantie wensen en zien we jullie graag weer terug
op maandag 5 september.
Kennismakingsmoment
Volgende week donderdagmiddag, 21 juli, is van 14.00-15.15 uur het kennismakingsmoment
met de nieuwe klas en leerkracht. Om 15.15 uur kunnen de kinderen worden opgehaald in
de nieuwe klas, zodat u al even kort kunt kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw
kind. Ze krijgen deze dag de kalender en een flyer met daarop de tijden van de
informatieavonden mee.
Op de plattegrond, verderop in deze nieuwsbrief, kunt u de lokaalindeling van volgend
schooljaar terugvinden. Deze indeling houden we ook tijdens het kennismakingsmoment
aan.
Rapport
Morgen, 13 juli, gaan de rapporten van de groepen 3 t/m 8 mee. De rapporten dienen de
eerste week na de zomervakantie compleet ingeleverd te worden bij de nieuwe leerkracht.
Facultatieve gesprekken groep 3-6
Voor de groepen 3 t/m 6 is er, op initiatief van de ouders of van de leerkracht, de
mogelijkheid tot een oudergesprek. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 19 juli.
Wanneer u een gesprek wenst, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. De
groepen 7 & 8 hebben hun laatste gesprekken al gevoerd.
Data en tijden informatieavonden
In de eerste week van het nieuwe schooljaar vinden weer de informatieavonden plaats. De
groepen 1/2 starten centraal in de grote hal. Hier zal ook juf Marja zich voorstellen. Bij de
andere groepen wordt er gezamenlijk gestart in de lokalen van de betreffende jaargroep.
Bij de groepen 1/2, 3 en 4 zullen onze intern begeleiders, juf Aline Bol en juf Hanneke van
Dijk, zich ook kort aan u voorstellen.
Na een gezamenlijk gedeelte met informatie over de betreffende jaargroep is er de
mogelijkheid om in de eigen groep nog even informeel samen te komen onder het genot van
een kopje koffie/thee.
Dinsdag 6 september: 18.30 uur groep 6 en om 19.30 uur groep 3
Woensdag 7 september: 18.30 uur groep 1/2 en groep 8 en om 19.30 uur groep 5
Donderdag 8 september: 18.30 uur groep 7 en om 19.30 uur groep 4
Tijdens deze avond krijgt u van ons het informatieboekje met informatie over de betreffende
jaargroep mee, kunt u uw contactgegevens weer controleren en eventueel
wijzigen/aanvullen en krijgt u van ons de door u in te vullen talentenkaart mee, een initiatief
van de werkgroep PinO – inzet ouders, een samenwerking van ouders en leerkrachten.
Hierover zal die avond meer uitleg gegeven worden.
Ouderportaal
De werkgroep PinO – oudercommunicatie heeft de afgelopen maanden
gezocht naar een geschikt en eenduidig communicatiekanaal voor De Hofstee.
We zijn blij dat we jullie kunnen vertellen dat we in Basisonline een goed
ouderportaal gevonden hebben.
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Met Basisonline kunnen we volgend jaar via een app of via een computer: berichtjes sturen,
mailen met elkaar (ook ouders onderling met zorg voor privacy), ziektemeldingen doen,
verlof aanvragen, huiswerk bekijken, fotoalbums maken (die alleen door desbetreffende
groep bekeken kan worden), de kalender bekijken, nieuwsbrieven lezen, en afspraken
maken voor de ouderavond. Dit alles kan online op de computer of met een app op je
telefoon of tablet.
Hebben we u reeds nieuwsgierig gemaakt? Neem dan even een kijkje op:
https://www.basisonline.nl/Ouderportaal
Uitglijden groep 8
Woensdag 20 juli nemen onze groep 8 kinderen afscheid van hun basisschool. Dit doen ze
door vanaf 12.00 uur uit te glijden op het binnenplein. Iedereen is hierbij van harte welkom
om rondom de afzetting deze kanjers uit te komen zwaaien.
Communie en Vormsel
In het schooljaar 2016-2017 staat het Vormsel gepland op zaterdag 18 februari 2017.
Kinderen die in dat jaar in groep 8 zitten, kunnen hier aan mee doen.
De Eerste Communie, voor kinderen uit groep 4, staat gepland op zaterdag 13 en zondag 14
mei in de Lambertuskerk en op zaterdag 20 en zondag 21 mei in de Petruskerk.
Hulpouders Atelier groep 8 (herhaling)
Woensdag 7 september start alweer het eerste Hofstee Atelier van het nieuwe schooljaar!
De 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.
Spijkerstof, buizen en hulpouder gezocht! (herhaling)
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.
Schoolzwemmen
Met ingang van volgend schooljaar zal er geen schoolzwemmen meer plaatsvinden op de
Hofstee voor de groepen 4.
Schoonmaak groep 1/2
Om ervoor te zorgen dat ook volgend jaar onze kinderen met frisse en
schone materialen kunnen starten, doen we met de groepen 1/2 graag
een beroep op u!
Aanstaande donderdag, 14 juli, krijgen de kinderen materialen mee
naar huis om schoon te maken. Wilt u uw kind een grote stevige tas
meegeven waarin de materialen meegegeven kunnen worden. Op
maandag 18 juli kunt u het materiaal weer mee naar school
terugbrengen.
Alvast bedankt voor uw hulp namens de kinderen en leerkrachten van
de kleutergroepen.
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Onze nieuwe juffen vanaf schooljaar 2016-2017 stellen zich voor…
Hallo allemaal,
Enkele weken geleden heb ik mezelf in de nieuwsbrief voorgesteld als
vervangster op De Hofstee. Hoe snel kan het gaan, nu mag ik zeggen
dat ik per 1 augustus een vaste collega word!
Na 4 jaar werkzaam te zijn geweest op verschillende scholen en in
diverse groepen, ben ik ontzettend blij dat ik mezelf in mag gaan
zetten voor de kinderen op De Hofstee en onderdeel mag gaan
uitmaken van een enthousiast team.
Op dit moment werk ik fulltime in groep 5B. Na de zomervakantie ben ik op maandag,
dinsdag en woensdag om de week, ook in deze groep te vinden. Samen met de klas, gaan
juf Yvette en ik er een leuk en leerzaam jaar van maken waarin iedereen zijn kwaliteiten kan
laten zien. Ik heb er zin in!
Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie toe en tot snel.
Groetjes,
Juf Linsey
Hallo,
Mijn naam is Laura van Meel en ik mag vanaf schooljaar 2016-2017
werken op Kbs de Hofstee in groep 3B.
Ik ben 23 jaar en ben vorig jaar afgestudeerd aan de PABO in
Breda. Na een jaartje veel ingevallen te hebben, mag ik volgend
jaar aan een nieuw avontuur beginnen; mijn eigen klas! Ik heb hier
ontzettend veel zin in! Samen met juf Lisette en juf Els ben ik al
veel aan het voorbereiden, nadenken en organiseren voor volgend
jaar.
Ik woon sinds januari in Etten-Leur, samen met mijn vriend. Ik heb het ontzettend naar mijn
zin in Etten-Leur maar ik moet wel wennen dat het zo groot is! (aangezien ik zelf uit
Wagenberg kom; een klein dorpje)
Mijn hobby's zijn dansen, zingen en muziek maken. Dit is natuurlijk ook heel leuk om in de
klas te doen!
Mijn deur staat altijd open voor een vraag of een gesprekje.
Tot volgend schooljaar!
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Begane grond
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Wist-je-datjes…?
 onze Hofstee Galerie met daarin alle kunstwerken van de
kinderen die hun kunstwerk hebben geactiveerd te zien zijn via
deze link?
 we sinds kort mooie en veilige oversteektegels hebben?
 er ook hele duidelijke en veilige belijning toegevoegd is rondom
het schoolgebouw? Fijn dat men vanuit de gemeente mee denkt
aan de veiligheid van onze kinderen! 

Agenda
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

13 juli
14 juli
18 juli
19 juli

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

20 juli
21 juli
22 juli
5 september

Rapport groep 3 t/m 8
Musical 8A
Musical 8B
Facultatieve rapportgesprekken
groep 3 t/m 6
Afscheidsavond groep 8
Kennismakingsmoment
Laatste schooldag (tot 12.15)
1ste schooldag schooljaar ‘16-‘17
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