
Maandkalender en mededelingen 
juni en juli 2018 

 

juni 2018 
Maandag 28 Schoolreizen groep 1 t/m 7 

Dinsdag  29  

Woensdag 30 Staking 

Donderdag 31  

Vrijdag  1  

Week van de avondvierdaagse 

Maandag 4 Natuuractiviteit ‘Vergeten groente’, groep 5, 6 en 7 

Dinsdag  5  

Woensdag 6 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 

Donderdag 7 Bezoek moskee Haaksbergen, groep 8 

Vrijdag  8  

 

Maandag 11 Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Aardig doen’.  

Dinsdag  12 Inloopspreekuur GGD, 13.30-14.30 

Woensdag 13 Natuuractiviteit ‘Vergeten groente’, groep 8 
Museumbezoek ‘de Scheper’, groep 5-7 
Spelletjesochtend, groep 1 en 2 

Donderdag 14  

Vrijdag  15  

 

Maandag 18 Zwemmen groep 5 en 6 

Dinsdag  19  

Woensdag 20 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 
Kennismaking groep 8 op het Assink en  het Staring 

Donderdag 21  

Vrijdag  22 Bezoek synagoge, groep 8 

 

Maandag 25  

Dinsdag  26  

Woensdag 27 Afsluiting Muziek van de Toekomst, groep 5 t/m 8 

Donderdag 28 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag  29  

Zaterdag 30 Buurtmarkt park de Kronenkamp, informatie volgt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

juli 2018 
Maandag 2 Doordraaimiddag 

Dinsdag  3 10 minuten gesprekken 

Woensdag 4  

Donderdag 5 10 minuten gesprekken 
Groepsvoorstelling groep 8, start 13.45 uur 
Voorlichting ‘op de fiets, even niets’, groep 8 

Vrijdag  6 Laatste schooldag groep 8 

 

Maandag 9 Rapport mee 
Kamp groep 9 
Zwemmen groep 5 en 6 

Dinsdag  10 Kamp groep 8 

Woensdag 11 Kamp groep 8 

Donderdag 12 Laatste schooldag 

Vrijdag  13 Zomervakantie t/m 24 augustus 2018 

 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn KeuzePensioen is in aantocht ! 
In 1979 ben ik van de PA (huidige PABO) gekomen. 
Na eerst vooral in Enschede te hebben ingevallen, mocht ik in januari 1980 het zwangerschapsverlof 
van Ria Reesink op de Hofmaatschool gaan invullen. Ik had toen niet kunnen bedenken dat ik ruim 38 
jaar op obs De Hofmaat zou blijven. 
In het begin stond mijn baan regelmatig op de tocht. Ik was de jongste en kwam in de zgn. 
garantieregeling terecht. Tijdelijk heb ik toen op twee scholen gewerkt, bij ons en op de 
Ruwenhofschool, nu obs De Marke. Toch kwam ik steeds weer op ‘mijn school’ terug. 
De vele jaren op obs De Hofmaat geven wel aan dat ik hier met heel veel plezier in een fijn team heb 
gewerkt. 
Elke nieuwe groep vond ik steeds weer een uitdaging. Zo snel mogelijk proberen in een goede sfeer 
mijn vak uit te oefenen. Mijn contacten met de ouders vond ik belangrijk en die verliepen dan ook 
meestal prettig. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in me hadden. 
Lang geleden was ik de jongste, nu bijna de oudste op school. 
Ik heb er voor gekozen om met KeuzePensioen te gaan. Na de zomervakantie ga ik al genieten van de 
vrije tijd! 
 
Tot ziens allemaal! 
Trudy Boonk 
 
 
 
Binnenkort krijgt u informatie over het afscheid van Trudy op school. 
 
Groepsindeling 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. We 
zijn al een heel eind, maar helaas is nog niet definitief bekend hoe het er volgend jaar uit gaat zien. 
Zodra we dit wel weten, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.  



Inloopspreekuur GGD 
De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale 
problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid.  Maar ook voor de lengte en het gewicht van 
uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test helpt zij u graag.  
Kunt u deze datum niet op het inloopspreekuur komen en u heeft toch een vraag, stuur dan een e-
mail naar Maria Krabbenborg (m.krabbenborg@ggdnog.nl)  
 
Doordraaimiddag  
Vanaf 13.00 uur maken de kinderen op deze middag kennis met hun nieuwe leerkracht en klas. 
Ook de kleuters die na de vakantie komen zijn uitgenodigd. De kinderen uit groep 8 zijn deze middag 
vanaf 12.30 uur vrij. 
 
Afscheidsavond groep 8 op 6 juli 
Op deze avond nemen we afscheid van groep 8 en hun ouders. Tijdens deze avond zullen de 
kinderen optreden voor hun ouders en het team.  
Ouders van groep 8 hoeven dus niet bij de groepsvoorstelling van 5 juli te zijn.  
 
Kamp groep 8 
Groep 8 gaat op 9, 10 en 11 juli op kamp naar De Meene in Buurse. We wensen alle kinderen erg veel 
plezier! Als ze op 11 juli terug komen van het kamp, begint voor groep 8 ook gelijk de vakantie. 
 
Laatste schooldag 
Dit jaar zal de laatste schooldag op donderdag 12 juli plaatsvinden. Wat we gaan doen is nog een 
verrassing. Het einde van de schooldag is voor iedereen om 12.30 uur en dan start de zomervakantie! 
 
Juf Elise stopt! 
Om de andere week krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise. Woensdag 20 juni 
is juf Elise voor het laatst bij ons op school. Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe 
werkzaamheden.  
Na de zomervakantie worden de muzieklessen in groep 1 t/m 4 gegeven door juf Cedie.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Aardig doen’ 
Dit thema gaat over een ander op een positieve manier benaderen en voor 
anderen zorg dragen. Bijvoorbeeld een ander een complimentje geven.  
De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: 
Positief reageren, troosten, sorry zeggen, rekening houden met een ander, 
helpen, enz.  
 
 
Open Huis Muziekschool Segnocollectief 

Tijdens het OPEN HUIS op zaterdag 9 juni, van 11.00 uur tot 13.30 uur, is een ieder van harte 
welkom die: 

- informatie wil over het volgen van lessen via het Segnocollectief 
- eens verschillende instrumenten wil uitproberen 
- informatie wil ontvangen over het volgen van lessen via een muziekvereniging 

Alle docenten en instrumenten zijn aanwezig.  
Muziekgebouw Volharding Borculo  
Adres: Haarloseweg 7, 7271 BV Borculo 
www.segnocollectief.nl  
 

mailto:m.krabbenborg@ggdnog.nl

