
Maandkalender en mededelingen 
januari  

Maandag 1 

Kerstvakantie 
tot en met 5 januari 2018 

Dinsdag  2 

Woensdag 3 

Donderdag 4 

Vrijdag  5 

 

Maandag 8 Controle hoofdluis 

Dinsdag  9 Gezondheidsonderzoek 5-jarigen 

Woensdag 10 Groep 1 t/m 4 AMV 
Gezondheidsonderzoek 5-jarigen 

Donderdag 11 Kindertelefoon, voor groep 8 

Vrijdag  12 Gezondheidsonderzoek 5-jarigen 

 

Maandag 15  

Dinsdag  16 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 17 Lesjesmiddag op ’t Assink, voor groep 8 

Donderdag 18  

Vrijdag  19  

 

Maandag 22 Zwemmen groep 5 en 6 
GGD Gastles gezonde leefstijl, voor groep 7 

Dinsdag  23 GGD Wegen en meten voor groep 6, informatie volgt.  

Woensdag 24 Groep 1 t/m 4 AMV 
Open dag AOC Borculo, voor groep 8 

Donderdag 25  

Vrijdag  26 Rijksmuseum groep 7 en 8 

 

Maandag 29 Groepsvoorstelling groep 4, start 13.45 uur  

Dinsdag  30  

Woensdag 31 Groep 1 t/m 4 AMV 
Spelletjesochtend, voor groep 1 en 2 

Donderdag 1  

Vrijdag  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouderbetrokkenheid 
‘Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op het welbevinden en 
de ontwikkeling van kinderen.’  
Deze belangrijke zin uit onze visie, heeft ons er vorig schooljaar toe gebracht extra aandacht te geven 
aan de betrokkenheid van ouders. Middels een enquête en gesprekken met een aantal ouders 
hebben we een beeld gekregen van de samenwerking tussen ouders en school en zijn we met de 
eerste aanpassingen gestart. Zo zijn we begonnen met Parro en zijn de oudergesprekken aangepast.  
Op dinsdagavond 23 januari willen we graag weer in gesprek gaan met ouders, om het eerste half 
jaar te evalueren en om te kijken wat we nog meer kunnen doen om de ouderbetrokkenheid te 
verhogen. Wilt u ook meedenken? Dat kan! U kunt zich hiervoor opgeven bij Gabriëlle, persoonlijk of 
via directie@obsdehofmaat.nl.  
 
Schooltijden 
Sinds het schooljaar 2016-2017 werken we met het continurooster, waarbij alle kinderen op school 
eten. Over het algemeen bevalt dit bij zowel leerlingen, ouders als leerkrachten goed. Om nog meer 
stabiliteit en rust te creëren zijn wij, in overleg met de MR, ons aan het oriënteren op een eventuele 
aanpassing van de schooltijden naar het vijf-gelijke-dagen model. In januari zullen we u verder 
informeren over de voortgang van de eventuele aanpassingen van de schooltijden.  
 
Nieuwjaarsreceptie voor de kinderen 
De kinderen krijgen maandag 8 januari in de klas de gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Dit alles onder het genot van een heerlijke oliebol.  
We willen iedereen bedanken die heeft geholpen met het aankleden van de school en voor het 
maken van de heerlijke hapjes bij het kerstdiner. 
 
Studiedag 
Dinsdag 16 januari is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
De studiedag staat in het teken van onze visie op het onderwijs en het onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafde kinderen.  
 
Rijksmuseum groep 7 en 8 
Groep 7 en 8 gaan met juf Ans, juf Sandra, juf Minette en de leerlingen van groep 7/8 van obs B. 
Tormijn, met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam.  
De kinderen van groep 5 worden deze ochtend verdeeld over groep 4 en groep 6. Zij krijgen van te 
voren de benodigde instructie, zodat zij deze ochtend goed kunnen werken. ‘s Middags hebben zij, 
net als anders, les van juf Trudy.  
 
Gezondheidsonderzoek 5-jarigen 
De jeugdverpleegkundige van de GGD, Maria Krabbenborg, komt het jaarlijkse 
gezondheidsonderzoek onder 5-jarigen uitvoeren. Ouders van kinderen die dit krijgen, krijgen thuis 
een uitnodiging met de dag en tijd. Deze uitnodiging wordt door de GGD verstuurd.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Samen spelen en werken’ 
Het thema ‘samen spelen en werken’ loopt deze maand nog door. Het 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. 
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