
Maandkalender en mededelingen 
december 2018 

Maandag 3 Sinterklaas op school 

Dinsdag  4  

Woensdag 5  

Donderdag 6  
Vrijdag  7 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

Maandag 10 Controle hoofdluis 
Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Samen spelen en werken’ 

Dinsdag  11  

Woensdag 12 Groep 4 Theatrale voorstelling Kasteel Ruurlo 

Donderdag 13  

Vrijdag  14  

 

Maandag 17 Zwemmen groep 5 en 6 
Techniekmiddag groep 8 in Borculo 

Dinsdag  18  

Woensdag 19  

Donderdag 20 Kerstdiner 

Vrijdag  21 Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 

Maandag 24 

Kerstvakantie  
tot en met 4 januari 2019 

Dinsdag  25 

Woensdag 26 

Donderdag 27 
Vrijdag  28 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
Kleding actie 
Met de kleding actie in oktober is er flink ingezameld! Er lag voor wel 570 kg aan oude kleding! Dit 
betekent dat er E 108,- ten goede komt aan de kinderen van obs De Hofmaat en dat er een heleboel 
mensen blij gemaakt worden met de ingezamelde spullen. Wilt u zien wat er gebeurt met de kleding? 
Via https://youtu.be/192tFDVBQOo kunt u een filmpje van Willem Wever bekijken, waarin de kleding 
wordt gevolgd.   
 
Kerstdiner 
Donderdagavond 20 december houden we om 17.30 uur weer het kerstdiner op school. Om 17.25 
uur zal de bel gaan en dan kunnen de kinderen naar binnen. Allereerst zal er een gezellig samenzijn 
zijn, met alle kinderen van de school. Daarna gaat iedere groep naar zijn eigen lokaal, waar een 
heerlijk buffet klaar zal staan. De avond is om 19.00 uur afgelopen. Vanaf 18.30 uur bent u als ouder 
uitgenodigd om wat te drinken op ons onderbouwplein. Om 19.00 uur komen de kinderen naar 
buiten. De jongste kinderen zullen worden begeleid door een kind uit de bovenbouw. 
Wilt u uw kind donderdagochtend een bord, bestek en een beker voorzien van naam meegeven in 
een plastic tas? 
De intekenlijsten voor het bereiden van een hapje komen bij het klaslokaal van uw kind te hangen. 
Hierover krijgt u nog bericht.  
 
Vrijdagmiddag 21 december, om 12.00 uur, begint voor alle kinderen de kerstvakantie! 
 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Samen spelen en werken’ 

Dit thema gaat over hoe je met iemand anders wel of niet kunt samenwerken en 
spelen. De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: meedoen, kritiek 
geven, helpen, afspraken nakomen, winnen en verliezen, vriendschap, de leiding nemen, enz. 

 

 
 

https://youtu.be/192tFDVBQOo

