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Hofnieuws, nieuwe lay-out
Hierbij de nieuwsbrief, Hofnieuws, in de nieuwe lay-out.
De nieuwsbrief wordt verstuurd via uw Parro app en voorlopig nog via Parnassys.

Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november hebben we het Nationaal Schoolontbijt op school. Dit is in het
kader van het belang van een gezonde start op
school. U kunt meer info vinden op de website
https://www.schoolontbijt.nl.
De pakketten worden verzorgd door de Aldi en
Slagerij Antonis levert de vleeswaren. Hartelijk
dank hiervoor.
Zorgt u dat uw kind uiterlijk donderdag
8 november een mes, vork, lepel, bord,
kommetje en beker (voorzien van naam in een
plastic zak) bij de leerkracht ingeleverd heeft?
Commissie Gezonde School

Week van Respect
Deze week (5 t/m 11 nov) is de landelijke Week van
Respect van start gegaan.
Net als voorgaande jaren besteden wij daarom in deze
week extra aandacht aan het thema “Respect”.
Afgelopen maandag is er een gastspreker op school
geweest voor de leerlingen uit de bovenbouw. Wethouder
Daan de Kort heeft deze gastles verzorgd en o.a. eigen
ervaringen gedeeld die verband houden met het
onderwerp “Respect”.
Daarnaast heeft hij samen met Inge de Boer,
beleidsambtenaar onderwijs, een aantal stellingen
gegeven waarbij de leerlingen de gelegenheid kregen om
met elkaar in gesprek te gaan. Helaas was er maar één uur de tijd voor deze gastles en
we wilden toch alle bovenbouw-leerlingen betrekken bij de start van deze week.
Vandaar dat we, in overleg met de leerlingenraad, besloten hadden om van iedere
groep enkele leerlingen naar de gastles te laten gaan.
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Daarna hebben zij hun ervaring en opgedane informatie weer gedeeld (of gaan die nog
delen)met de klas. Een extra compliment voor deze leerlingen, want zij hebben dit zeer
serieus aangepakt en hebben de gastles in hun eigen presentatie goed weten te
verwoorden.
Team

Nieuws van de Sint
We volgen iedere dag het sinterklaasjournaal om
goed op de hoogte te blijven hoe de overtocht van
Spanje naar Zaandijk dit jaar verloopt. Dit journaal
start op maandag 12 november en op school gaan
we vanaf dinsdag 13 november terug kijken. We
houden jullie de komende tijd op de hoogte via het
Hofnieuws.
Groeten van de Sintcommissie.

Inschrijving op school, ook broertje of zusje
U kunt uw kind vanaf 2,5 jaar inschrijven op onze school, ook broertje of zusje.
Als u graag informatie wilt over onze school dan kunt u de
website van onze school raadplegen www.zeelsterhof.nl of
een informatiepakket aanvragen bij de administratie van onze
school (040-2532382). Om de start op onze school zo
optimaal mogelijk te maken, vragen we u vriendelijk om ruim
van te voren (zo mogelijk een jaar) in te schrijven op onze
school.
Dit schooljaar zijn er rondleidingen op dinsdag 8 januari en
dinsdag 19 maart. We starten om 16.00 uur. U kunt zich
aanmelden via email (a.gerlings@veldvest.nl) of telefonisch
(040-2532382)
Team

Agenda
Vrijdag 2 november:
Vrijdag 9 november:
Donderdag 6 december
Dinsdag 8 januari

Spelletjesochtend voor de groepen 1 en 2
Schoolontbijt voor alle leerlingen
Studiedag, alle leerlingen vrij
Rondleiding nieuwe leerlingen, aanvang 16.00 uur

