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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Helaas zijn enkele nieuwsbriefitems, die gisteren in Nieuwsbrief 2 dienden te staan, aan onze
aandacht ontsnapt.
Excuses daarvoor!
Om die reden hierbij een extra nieuwsbrief als aanvulling op de info die u gisteren reeds
ontving.
Ellen Broeders-Vermoesen, directeur

Kanjer
De eerste schoolweken zitten erop! De groepsvorming is een
proces wat volop aan de gang is. Dit wordt ondersteund door de
Kanjerlessen die in alle groepen gegeven worden.
Wat fijn om te zien dat ze van jong tot oud gebruik maken van de
tips die hier aangereikt worden.
Hulpouders gevraagd!!
Aan het eind van deze nieuwsbrief ziet u een invulformulier van de
oudervereniging. Om alle activiteiten goed te kunnen verzorgen, zijn er veel
helpende handen nodig.
U kan door middel van dit invulformulier of wel via de mail uzelf aanmelden
voor verschillende activiteiten.
Alvast van harte dank!
Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. Inmiddels hebben een aantal
ouders deze vrijwillige bijdrage voldaan of hebben zij het machtigingsformulier ingeleverd.
Graag willen wij de ouders waarvan dit schooljaar nog geen ouderbijdrage is ontvangen
hieraan herinneren. We doen er allerlei leuke activiteiten mee voor en met uw kind(eren).
Alvast van harte dank!
Update meneer Wout
Meneer Wout heeft vanuit de oudervereniging, dat wil dus ook
zeggen van alle ouders en kinderen, een prachtige ruiker
bloemen gekregen als hart onder de riem tijdens zijn langdurige
afwezigheid.
Via deze weg willen wij, Wout en zijn familie u en uw kind(eren)
allen nogmaals bedanken voor alle steuntjes in de rug, de mooie
knutsels, de vele kaarten, …
Meneer Wout verblijft momenteel niet meer in
revalidatiecentrum in Breda, maar is verhuisd naar
verpleeghuis ‘Fransiscushof’ te Etten-Leur.

het
het

Moest u het fijn vinden om iets te sturen naar meneer Wout, kan
dat d.m.v. onderstaande gegevens:
Wout Berndsen
Fransiscushof kamer 17
San Fransescolaan 51
4876 CV Etten-Leur
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MR verkiezingen
Er zijn 2 nieuwe MR-leden aangesteld vanuit de oudergeleding. U heeft hier mee voor
kunnen stemmen.
Hester van Berkel, moeder van Pien (groep 8), Bauke (groep 6) en Saar (groep 4) en Margo
van den Broek, moeder van 2 kinderen waarvan de oudste, Liva, reeds in groep 1/2 a zit, zijn
de 2 ouders die de MR zullen versterken.
Dank aan allen die gestemd hebben, dank aan de geïnteresseerden en veel succes gewenst
aan Hester en Margo.

Kinderraad
19 september waren de verkiezingen voor de Kinderraad.
De keuzes zijn gemaakt. Er is per groep 1 vast Kinderraadlid en
1 leerling die afwisselend deelneemt. Zo krijgen alle kinderen,
die hierin interesse hebben, ook een keertje de kans erbij te zijn
en om hun inbreng te geven.
De nieuwe Kinderraad heeft de eerste zitting gehad op woensdag 28 september.
Er is door de leden van de Kinderraad een voorzitter verkozen, namelijk Anouk Oomen. Zij
zal samen met juf Marja de vergaderingen voorbereiden en agendapunten vaststellen.
De kinderen kunnen dan met hun ideeën en vragen in de Kinderraad terecht.
Ideeën die hieruit voortkomen worden indien mogelijk besproken met de leerkrachten of in
de groepen en worden dan als dat kan verder ontwikkeld.
We gaan er vanuit dat zij een vruchtvolle inbreng hebben en zo kunnen zij hun steentje
bijdragen aan een fijne Hofstee.

Nogmaals excuses dat er zaken over het hoofd gezien waren. Hopende op uw begrip.
Moesten er in de toekomst onderwerpen zijn die ontbreken of heeft u leuke tips, dan
vernemen wij die graag. Waar mogelijk kunnen we ze meteen oppakken. Input kan
geleverd worden op info@bshofstee.nl.

Kijk ook nog even naar de volgende bladzijde…

Hierna volgt nog het reeds benoemde invulformulier
betreffende de hulpouders voor de oudervereniging.
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Hulpouders gevraagd!

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vier keer per jaar versieren wij de school, te weten sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen.
Voor het versieren van de school is uw hulp onmisbaar. Vele handen maken licht werk!
Bovendien is het altijd erg gezellig.
Natuurlijk zorgen wij als oudervereniging voor koffie/thee en wat lekkers.
Na het betreffende feest dient de versiering natuurlijk weer opgeruimd te worden.
Ook hiervoor vragen wij uw hulp.
Tevens zijn wij op zoek naar hulpouders voor het uitdelen van traktaties en het afstempelen
van de kaarten tijdens de avondvierdaagse.
Aan het begin van dit schooljaar, willen wij inventariseren welke ouders zin en tijd hebben
om ons te helpen.
Vul het onderstaande strookje in, zet het in uw agenda en geef het af bij de leerkracht van
uw kind of maak het kenbaar via onze mail ouderverenigingdehofstee@gmail.com
Namens de oudervereniging alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Ja, ik kom helpen met:
O
O
O
O
O
O

Sinterklaas:
Kerst:
Kerst:
Carnaval:
Carnaval:
Pasen:

Versieren vrijdagavond 11 november 2016. 19.00 uur.
Versieren woensdag 7 december 2016. 8.45 uur
Opruimen vrijdag 23 december 2016. 8.45 uur
Versieren woensdag 8 februari 2017. 8.45 uur.
Opruimen vrijdag 24 februari 2017. 15.15 uur.
Versieren vrijdag 24 maart 2017. 8.45uur.

Avondvierdaagse (Helpt mee in de kraam op):
O Maandag 12 juni 2017
O Dinsdag 13 juni 2017
O Woensdag 14 juni 2017
O Donderdag 15 juni 2017
Naam:……………………………………............ heeft kind(eren) in groep(pen)…………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer(s): 076………………………………………../ 06- ………………………………
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