
Mededelingen 
Start schooljaar  
De vakantie zit er alweer bijna op! We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en klaar 
is voor een nieuw schooljaar! Een schooljaar waarbij we hopelijk wel alle weken naar school kunnen 
gaan en iedereen gezond blijft. Aanpassingen moeten er nog wel gedaan worden. In de bijlage 
‘Informatie voor het nieuwe schooljaar’ leggen we uit hoe we alles vormgeven. Gewoon waar het 
kan, aangepast waar nodig.  
 

Gym  
Alle groepen gaan gelijk vanaf de eerste week gymmen op het plein en in de gymzaal. Op dinsdag 
hebben alle groepen pleingym, op woensdag gymmen de groepen 1 en 2 in het speellokaal en op 
donderdag gymmen groep 3 t/m 8 in de gymzaal aan de Dumasweg. 
 
Verkeersbrigadiers 
De eerste weken zijn er helaas geen verkeersbrigadiers om de 
kinderen te begeleiden bij het oversteken aan de Merelstraat. We 
hebben te weinig ouders om de oversteek te kunnen bemannen. De 
kinderen zullen hier dus zelf of onder begeleiding van u als 
volwassene, over moeten steken. 
Op 15 september is de opleiding voor nieuwe verkeersbrigadiers. 
Leerlingen van groep 7 en 8 worden opgeleid, maar we zoeken ook 
nog ouders, opa’s of oma’s om te helpen bij het 
verkeersbrigadieren. U kunt zich hier nog voor opgeven bij Gabriëlle 
via info@obsdehofmaat.nl of persoonlijk.  
 
Om het verkeer voor de school goed en veilig te laten verlopen, willen we u vragen zo veel mogelijk 
op de fiets of lopend naar school te komen. Komt u toch met de auto, parkeer deze dan in de vakken 
(verderop in de straat zijn nog meer parkeervakken). Zo blijft er goed zicht voor de kinderen om 
veilig over te steken! 
 
Traktaties 
Als uw kind jarig is of is geweest, mag hij/zij natuurlijk trakteren! In verband met de corona moet de 
traktatie wel verpakt zijn. Cadeautjes mogen niet. Dit om opbod te voorkomen.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
Na iedere vakantie, maar vooral na de zomervakantie, is aandacht voor groepsvorming erg 
belangrijk. Een goede groepsvorming aan het begin van het jaar, heeft een positief effect op de 
groep voor de rest van het jaar.   
Tot de herfstvakantie worden er in alle groepen activiteiten gedaan, waarbij het van belang is dat de 
kinderen elkaar (weer) leren kennen en waarbij duidelijk is wie welke rol in de groep heeft, zodat 
ieder kind zich prettig voelt. Denk daarbij aan de goede verhouding en het begrip tussen kinderen 
die bijvoorbeeld van nature leidend zijn en/of kinderen die zich liever wat terugtrekken.   
  
Na de herfstvakantie wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling door 
middel van onze methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Naast de structureel aangeboden 
thema’s, komen onderwerpen aan de orde die op dat moment leven of waar 
de aandacht voor nodig is.   
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Executieve functies 
We beginnen het schooljaar met de executieve functie Inhibitie. 
Inhibitie helpt je je impulsen van binnenuit en prikkels van buitenaf te 

remmen, waardoor je eerst kunt nadenken, voordat je doet. 

Inhibitie kan gezien worden als het anker, waarbij het anker symbool staat 

voor de rem op het gedrag. Deze rem zorgt ervoor da je kunt nadenken, 

voordat je actie onderneemt en helpt je ook om niet te reageren op 

afleidende prikkels. Leerlingen met een goede inhibitie weten hun anker op 

natuurlijke wijze uit te gooien , waardoor ze hun impulsen beter kunnen beheersen. Ook kunnen ze 

hun aandacht hierdoor bewuster richten en volhouden (volgehouden aandacht). Leerlingen met 

inhibitieproblemen moeten leren wanneer en hoe ze hun anker kunnen gebruiken. 

 
 
 
 
 
  



Maandkalender 

augustus 2020 

maandag 24 Eerste schooldag 

Controle  hoofdluis 

dinsdag 25  

woensdag 26  

donderdag 27  

vrijdag 28  

september 2020 
maandag 31 Schoolzwemmen groep 5 

dinsdag 1  

woensdag 2  

donderdag 3  

vrijdag 4  

 

maandag 7  

dinsdag 8 Informatieavond groep 1 en groep 8, tijden en informatie volgt. 
woensdag 9  

donderdag 10  

vrijdag 11  

 
maandag 14  

dinsdag 15 Opleiding verkeersbrigadiers 

woensdag 16 Studiemiddag, alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur. 
donderdag 17 Techniekmiddag groep 8 in het technieklokaal in Borculo 

vrijdag 18  

 

maandag 21  

dinsdag 22 Buitenlesdag 
woensdag 23  

donderdag 24  

vrijdag 25  

 
maandag 28 Zwemmen groep 5 

dinsdag 29  

woensdag 30 Start Kinderboekenweek 

donderdag 1  

vrijdag 2  

Studiedagen: 

Woensdagmiddag 16 september, vanaf 12.00 uur 


