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BasisOnline
Inmiddels heeft de meerderheid van onze ouders zich aangemeld voor BasisOnline. Weet dat
u tot 22 november de tijd heeft om u aan te melden aangezien dan alle communicatie via
BasisOnline zal verlopen.
Diverse groepen zijn al begonnen met het sturen van berichten en het plaatsen van foto’s via
dit communicatiemiddel. In deze aanvangsfase zullen er zaken uitgeprobeerd en geëvalueerd
worden, om zo tot omgangsafspraken rondom het gebruik van BasisOnline te komen. Uw
mening is hierin uiteraard ook belangrijk. Heeft u opmerkingen en/of tips, hierbij willen we u
uitnodigen deze z.s.m. te mailen naar info@bshofstee.nl. Wij nemen deze ook mee naar onze
contactpersoon van BasisOnline.
Studiedag
Aanstaande vrijdagmiddag is er een studiemiddag gepland. We gaan
met het team aan de slag met Breinsleutels. Breinsleutels geven een
wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vragen: Wat vertelt
breinonderzoek ons over hoe kinderen leren?
Leerkrachten kunnen Breinsleutels vervolgens bewust inzetten om het
leren bij leerlingen te bevorderen.
Welke breinsleutel hebben we nodig om bij iedere specifieke leerling
het juiste ‘vakje/laatje/hokje’ te kunnen openen? Zo verhogen we
betrokkenheid en aldus ook eventueel de resultaten.
Ouderavond Breinsleutels
Ook nieuwsgierig? 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.
Afwezigheid juf Miranda Vermunt
Sinds vorige week is juf Miranda Vermunt, leerkracht van groep 1/2D en op vrijdag ook van
groep 2B, afwezig vanwege privéomstandigheden. De betrokken ouders zijn inmiddels op de
hoogte gesteld middels een brief. Zij zal, sowieso tot aan de kerstvakantie, vervangen worden
door juf Marian Jongeneelen.
Schoolfruit
Vandaag is het schoolfruitprogramma weer gestart. Aangezien we dit jaar het fruit op
maandag geleverd krijgen wordt het fruit, in tegenstelling tot wat we in de vorige nieuwsbrief
meldden, op dinsdag, woensdag en donderdag uitgedeeld. De kinderen krijgen in principe 3
verschillende soorten fruit aangeboden, dus er zal voor ieder kind iets bij zitten wat hij of zij
lekker vindt.
Veilig spelen
Tijdens de pauzes zijn er steeds meer kinderen die het leuk vinden om
hun stepje, heelys, skateboard, ed. te gebruiken bij het buitenspelen.
Dit is, zolang het veilig gebeurt, natuurlijk heel erg leuk. Wij willen u wel
vragen uw kind erop te wijzen, dat ze met het naar school komen en
het naar huis gaan er ook op letten dat ze veilig omgaan met dit
speelgoed. Voorzichtig de trap op en af en pas buiten het schoolgebied
met je speelgoed gaan spelen. Dit voorkomt ongelukken bij de drukte
op de trap en het voet-/fietspad.
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Nieuws over een mogelijke fusie
Zoals u misschien al weet, spreken de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) en de
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) al een tijd met elkaar over een
hechtere samenwerking. We willen u als ouders daar verder over informeren. Hiervoor is een
nieuwsbrief gemaakt. Deze treft u ook toegevoegd als bijlage aan.
Goed licht, beter zicht
Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met
vaak regenachtig weer.
Het is dan belangrijk om er voor te zorgen dat de
kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer.
Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder
verlichting en reflectie pas op het allerlaatste moment,
of te laat, zichtbaar zijn voor medeweggebruikers.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw
kind op pad gaat met een fiets met goed werkende
verlichting en reflectie.
Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en kleding. Als u met de fiets
gaat op weggaat, zijn hiervoor ook verschillende reflecterende materialen te verkrijgen, denk
aan; Een reflecterende zadelhoes, sleutelhanger maar het allerbelangrijkste is nog dat u een
goed werkend voor en achterlicht heeft. Check daarom deze dan regelmatig!
Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook!

Wist-je-datjes?
 Vorige week de schoolfotograaf is
geweest?
 De groepsfoto’s op een andere manier
vorm gegeven zal zijn?
 We erg benieuwd zijn naar het
resultaat?
 Er iedere woensdag van 10.00-12.00
uur een medewerker van de bieb in
de Boekenwurm voor u klaar staat
met tips, nieuws, ed. speciaal voor de
allerkleinste lezers? 
 U hiervoor geen lid hoeft te zijn van de
bibliotheek?
 De
afspraken
voor
de
rapportgesprekken
straks
ook
gemaakt
gaan
worden
via
BasisOnline?
 U dan geen voorkeur meer opgeeft,
maar intekent in het systeem?
 Er dan standaard meer momenten
open staan, dan dat er gesprekken
zijn, dus dat ook de laatste ouder nog
keuze heeft?
 Hoe eerder u inschrijft, hoe meer
keuze u nog heeft?
 Morgen, woensdag 9 november, het
Sinterklaasjournaal begint?
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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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