HOFNIEUWS
Agenda
Vrijdag 1 juni
Dinsdag 5 juni

Groep(en)
1 t/m 8

Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Maandag 11 juni
Ma 11 en di 12 juni

1 en 2
1 t/m 8
7
8

Woe 13 t/m vr 15 juni

1 t/m 7

Woensdag 13 juni
Woensdag 13 juni
Di 19 en woe 20 juni
Woensdag 20 juni
Woensdag 20 juni
Vrijdag 22 juni
Di 26 t/m do 28 juni
Woensdag 27 juni

1 en 2
1 t/m 8
8
1 t/m 8
1 t/m 8
8
1 t/m 8

Activiteit
Studiedag, alle leerlingen vrij
Laatste vergadering SR/MR van dit
schooljaar, aanvang 19.30 uur
Schoolreisje
Fruit mee naar school
Schoolreisje
Kaartverkoop musical directe
familieleden
Kaartverkoop musical hele school en
andere belangstellenden
Oudergesprekken, facultatief
Fruit mee naar school
Musical groepen 8,aanvang 19.00 uur
Fruit mee naar school
Ouderbedankochtend
Calamiteitendag
Kamp groepen 8
Fruit mee naar school

CALAMITEITENDAG IS 22 JUNI
Let op: De calamiteitendag is op vrijdag 22 juni. In de nieuwsbrief van vorige is een
onjuiste datum vermeld. U heeft inmiddels een gecorrigeerde datum ontvangen. Op die dag
zijn de leerlingen vrij.
Team

EINDMUSICAL HERRIE OP HET EILAND’
Beste ouders, opa's oma's
en kennissen,
Op 19 en 20 juni is het weer zover;
de eindmusical van onze groepen 8!
De musical die we gaan opvoeren is
'Herrie op het eiland' en we hebben
er ontzettend veel zin in!
Terwijl onze voorbereidingen nog in volle gang zijn willen wij u toch alvast laten weten dat u
19 en 20 juni moet vrij houden in uw agenda. Ook als uw kind niet in groep 8 zit, ook dan
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nodigen wij u van harte uit! Kaartjes kosten 5 euro. Ze zijn op de volgende momenten in de
aula van onze school tussen 8.15 uur en 8.45 uur verkrijgbaar.
Maandag 11, dinsdag 12 juni uitsluitend voor directe familieleden van de groep 8 leerlingen.
Woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juni voor de hele school en alle andere
belangstellenden.
Dinsdagavond 19 en woensdagavond 20 juni in De Schalm, indien er nog zijn natuurlijk .
De musical begint om 19.00 uur.
Groetjes, Leerlingen en leerkrachten van de groepen 8 en de oudervereniging.

GEZOND GEDRAG OP SCHOOL:FRUITMAAND JUNI
Op basisschool Zeelsterhof willen we gezond gedrag
graag stimuleren. In november hebben we daarom
het schoolontbijt gehad en in april de week van het
bewegen met sportclinics en de Koningsspelen.
Juni wordt onze fruitmaand om het eten van fruit te
stimuleren.
De fruitmaand is van woensdag 6 juni t/m woensdag
27 juni.
Wij willen in deze maand elke woensdag extra
aandacht besteden aan fruit als tussendoortje.
Het is de bedoeling dat op
woensdag 6 juni, woensdag 13 juni, woensdag 20 juni en woensdag 27 juni
alle kinderen en leerkrachten iets van fruit meenemen voor tijdens de pauze in de ochtend.
De leerkrachten zullen deze dagen extra aandacht besteden aan gezonde tussendoortjes in de
pauze en aan fruit in het algemeen.
We wensen iedereen een gezonde en lekkere fruitmaand toe!
Werkgroep Gezond Gedrag.

PEANUTBAL
De groepen 8 hebben ook dit jaar weer deelgenomen
aan het peanutbaltoernooi.
In een goede sfeer en bij goed weer werd er weer
fanatiek gespeeld door 48 teams.
Onze school deed met 4 teams mee. Onze leerlingen
behaalden een 1e 2e 4e en 5e plaats.
Het organisatieteam bedankt en complimenteert alle
ouders en begeleiders, spelers, scheidsrechters en
iedereen die meegeholpen heeft.
Team peanutbaltoernooi

MAANDAFSLUITING
Op woensdag 30 mei werd de maandafsluiting verzorgd door de groepen 6B en 4A.
Vele ouders/verzorgers waren aanwezig om te genieten van de optredens van hun kinderen.
Mooi gedaan!
Team
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VAKANTIE- EN STUDIEDAGENOVERZICHT VOLGEND
SCHOOLJAAR (2018/2019)
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
2e Pinksterdag
Calamiteitendag
Zomervakantie

Ma. 1 oktober 2018
Ma. 15 t/m vr. 19 oktober 2018
Do. 6 december 2018
Ma. 24 december 2018 t/m vr. 4 januari 2019
Wo. 30 januari 2019
Ma. 4 t/m vr. 8 maart 2019
Di. 26 maart 2019
Ma. 22 april 2019
Ma. 22 april t/m vr. 3 mei 2019 (incl. 2e Paasdag en
Koningsdag)
Do. 30 t/m vr. 31 mei 2019
Vr. 7 juni 2019
Ma. 10 juni 2019
Wo. 19 juni 2019
Leerlingen hebben vrij als er geen calamiteit is geweest
(bijv. brand) waardoor er een lesdag is uitgevallen.
Ma. 8 juli t/m vr. 16 augustus 2019

TER INFO
Kaartjes musical “Herrie op het eiland” zijn te koop in de week van 11 juni. Kijkt u bij de
agenda en het artikel in deze nieuwsbrief wanneer u ze kunt kopen?

EN DAN EVEN DIT….
Op 7 juni is er geen Hofnieuws wegens afwezigheid van de redactie.
De volgende nieuwsbrief wordt op 14 juni verstuurd.
Team

TIP
Zandsculpturen op de Veluwe
In 2018 zijn zij geopend van 13 april t/m 27 oktober van maandag t/m zaterdag. Het thema is
“Hollandse Meesters”. Schilderijen en het leven van de bekende Hollandse Meesters uit de
Gouden Eeuw komen tot leven in Garderen. Een beleving voor jong en oud.
In het overdekte deel van het festijn vindt u ca. 40 sculpturen die verschillende
tegelspreuken uitbeelden. Kleine taferelen die de spreuk vertellen. De uitdagende opdracht:
bedenk welke spreuk elk zandsculptuur uitbeeldt. Wie ze allemaal goed heeft, maakt kans op
leuke prijzen. Bij ’t Veluws Zandsculpturenfestijn vindt u het zelfbedieningsrestaurant. Geheel
in stijl en omringd door kabouters, kunt u genieten van koffie met gebak, een lunch of een
lekkere snack
Ook op andere locaties worden zandsculpturen gecreëerd. Zie voor meer informatie:
www.zandsculpturen2018.nl

WIST U DAT….
het zaterdag, 2 juni, de dag van de architectuur en de dag van de bouw is? In Eindhoven
(Strijp-S) zijn activiteiten rondom de bijzondere woningen die daar gebouwd zijn.
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