
Maandkalender en mededelingen 
april 2018 

 

Maandag 2 Tweede Paasdag 

Dinsdag  3  

Woensdag 4 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 
Bezoek museum ‘de Scheper’ voor groep 6 

Donderdag 5 Theorie examen verkeer voor groep 7 

Vrijdag  6  

 

Maandag 9 Op voeten en fietsen voor groep 4 en 6 (hele week) 
Controle hoofdluis 

Dinsdag  10 Nationale buitenlesdag 

Woensdag 11 Groep 1 en 2 studiedag, leerlingen groep 1 en 2 vrij 
Workshop tegels (Janet Timmerije) groep 6 
Voetbaltoernooi groep 8 

Donderdag 12  

Vrijdag  13  

 

Maandag 16  

Dinsdag  17 Eindtoets Cito groep 8 

Woensdag 18 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 
Eindtoets Cito groep 8 
Eventueel uitwijkdatum voetbaltoernooi groep 8 
Schoolschaaktoernooi in Eibergen 

Donderdag 19 Eindtoets Cito groep 8 

Vrijdag  20 EHBO examen groep 8 

 

Maandag 23 Groepsvoorstelling groep 2, start 13.45 uur 

Dinsdag  24  

Woensdag 25  

Donderdag 26  

Vrijdag  27 Koningsdag 

 

Maandag 30 Meivakantie 

Dinsdag  1 

Woensdag 2 

Donderdag 3 

Vrijdag  4 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verkiezing MR 
Ieder jaar vindt er voor de medezeggenschapsraad (MR) een verkiezing plaats voor de oudergeleding. 
Dit jaar is Monique Nijkamp aftredend lid. Zij stelt zich niet herkiesbaar. 
Indien u belangstelling heeft om plaats te nemen in de MR, kunt u zich aanmelden. Bij meerdere 
aanmeldingen volgt een verkiezingsprocedure. De zittingsduur in de MR is drie jaar. Meer informatie 
over de MR vindt u op de website www.obsdehofmaat.nl.  
Bij interesse kunt u uw naam persoonlijk doorgeven aan Gabriëlle Holtschlag of via de mail: 
directie@obsdehofmaat.nl. Zij zal de MR informeren en de procedure in werking zetten.  
Aanmelden kan tot vrijdag 6 april 2018. 
 

 
Op voeten en fietsen  
Van 9 t/m 13 april zal, op initiatief van de verkeersouders, het 
project ‘op voeten en fietsen naar school’ plaatsvinden. Dagelijks 
zullen de verkeersouders ’s morgens  op school zijn om kinderen 
uit groep 4 en 6 te belonen, wanneer zij lopend of op de fiets naar 
school zijn gekomen. Dit alles gebeurt om de verkeersveiligheid 
rond de school te verbeteren en kinderen actief deel te laten 
nemen aan het verkeer. 
 
 
 

Nationale buitenlesdag 
Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les. Hier doen wij ook graag aan mee! Een les 
buiten is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel 
leuk! Iedere groep gaat deze dag een les buiten doen, in ons buitentheater of gewoon op het plein. 
Zo maken we bewegen en leren tot één les.  
 
Schoolschaaktoernooi 
Op woensdagmiddag 18 april is het schoolschaakkampioenschap van Eibergen en Neede. Dit jaar 
doen wij ook mee met 4 teams van 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Wij wensen de jongens en meiden 
heel veel succes! 
  
Schoolvoetbaltoernooi 
De jongens en meiden van groep 8 nemen dit jaar weer deel aan het schoolvoetbaltoernooi. Komt u 
aanmoedigen?  
Wanneer het erg slecht weer is kan er uitgeweken worden naar woensdag 18 april. 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is bekend. Voor het nieuwe schooljaar worden ook 
een aantal studiedagen gepland, deze data volgen nog. Het vakantierooster staat ook op 
www.obsdehofmaat.nl.  
Herfstvakantie   20 oktober t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie   22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 3 maart 2019 
Pasen    22 april 2019 
Meivakantie (incl. Koningsdag) 23 april t/m 5 mei 2019  
Hemelvaartsdag +vrijdag 30 en 31 mei 2019 
Pinksteren   10 juni 2019 
Zomervakantie   13 juli t/m 25 augustus 2019 
 

http://www.obsdehofmaat.nl/
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Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Een keuze maken’.  
Het thema ‘een keuze maken’ gaat over de manier waarop je kiest en beslist en of je eigen keuzes 
kunt maken. Bijvoorbeeld kiezen waarmee je speelt of met wie je wilt spelen, terugkomen op een 
beslissing. 
De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: weten wat een ander leuk 
vindt, gevolgen van een keuze en het maken van afwegingen bij het maken van een keuze. 
 


