
Maandkalender en mededelingen 
februari  

Maandag 29 Groepsvoorstelling groep 4, start 13.45 uur  

Dinsdag  30  

Woensdag 31 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 
Spelletjesochtend, voor groep 1 en 2 

Donderdag 1  

Vrijdag  2  

 

Maandag 5 Controle hoofdluis 
Bezoek bibliotheek, voor groep 3 

Dinsdag  6  

Woensdag 7 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 

Donderdag 8  

Vrijdag  9  

 

Maandag 12 Technieklokaal 12.30-15.00, voor groep 8 
Carnaval, kinderen mogen verkleed op school komen.  

Dinsdag  13  

Woensdag 14  

Donderdag 15 Oudergesprekken 

Vrijdag  16  

 

Maandag 19 Groepsvoorstelling groep 3, start 13.45 uur 
Zwemmen groep 5 en 6 
Oudergesprekken  

Dinsdag  20 Oudergesprekken 

Woensdag 21 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 
 

Donderdag 22 Rapport mee naar huis 

Vrijdag  23  

Zaterdag 24 2e ronde voorleeswedstrijd voor Roan Sprick, bibliotheek Eibergen 

 

Maandag 26 Voorjaarsvakantie 

Dinsdag  27 

Woensdag 28 

Donderdag 1 

Vrijdag  2 

 

 

 

 

 

 

 
Toetsen 



In deze periode, van half januari tot half februari, worden de toetsen van de Cito afgenomen. 
Wellicht heeft u uw kind hier over gehoord. De Citotoetsen zijn toetsen die niet afhankelijk zijn van 
de methode, waardoor wij een objectief beeld krijgen over de ontwikkelingen van uw kind. In groep 
2 is dit op het gebied van taal en rekenen, in de groepen 3 t/m 8 voor spelling, lezen, woordenschat 
en rekenen en in de groepen 5 t/m 8 wordt ook gekeken naar het begrijpend lezen.  
Bij deze toetsen is het belangrijk dat de kinderen laten zien wat ze kunnen, maar dit proberen we zo 
ontspannen mogelijk te brengen. Extra druk op presteren is niet nodig, de kinderen vinden het vaak 
zo al spannend genoeg! Als een kind op bepaalde onderdelen iets niet weet, weten de leerkrachten 
waar nog op geoefend moet worden.  
Tijdens de oudergesprekken worden de ontwikkelingen van uw kind met u besproken.  
 
Bijeenkomst ouderbetrokkenheid 
Dinsdag 23 januari zijn een aantal ouders en leerkrachten in gesprek geweest over verschillende 
onderwerpen met betrekking tot de ouderbetrokkenheid.  
De ingezette vernieuwingen, naar aanleiding van de enquête en gesprekken vorig schooljaar, zijn 
geëvalueerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld de ervaringen met Parro en de ouder-kindgesprekken in 
groep 8.  
Vervolgens is gesproken over de communicatie van school met betrekking tot de speerpunten ter 
verbetering van de onderwijskwaliteit, de invulling van de informatie- en zakelijke ouderavond en de 
verwachtingen, rechten en plichten van ouders en school.  
De aanwezige ouders gaven aan het gesprek al prettig te ervaren. Wij als school zijn erg blij met 
ouders te kunnen spreken en te horen hoe zij tegenover de verschillende onderwerpen staan. Op 
deze manier kan de samenwerkingen tussen ouders en school geoptimaliseerd worden, wat de 
ontwikkeling van de kinderen ten goede komt!  
Wilt u de volgende keer ook meepraten en meedenken? Dat kan! Aanmelden kan bij Gabriëlle 
Holtschlag, persoonlijk of via info@obsdehofmaat.nl.  
 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Een taak uitvoeren’ 
De komende weken staat het thema “Een taak uitvoeren” centraal.  
Dit thema gaat over omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse als andere 
taken.  
De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: 
Doorzetten, een taak afmaken, aanwijzingen opvolgen, een taak aanpakken, enz.  
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