
Mededelingen 
 
Afscheid juf Minette 
Helaas moeten wij u melden dat juf Minette per 1 januari 2020 zal stoppen met werken op obs De 

Hofmaat. Minette heeft de keuze gemaakt uit het onderwijs te stappen. Wij vinden dit natuurlijk erg 

jammer, maar wensen haar heel veel succes met haar nieuwe uitdaging! 

Op dit moment is nog niet bekend wie Minette na de Kerstvakantie zal vervangen. 

De ouders en kinderen van groep 5 zijn reeds op de hoogte gesteld.  

 Voor vragen kunt u natuurlijk bij Minette of Gabriëlle terecht. 

Directeur onderwijsteam Theo Wierdsma met pensioen 
Met ingang van 1 januari 2020 gaat Directeur Onderwijsteam 3, Theo Wierdsma, met pre-pensioen. 
Dit heeft geen consequenties voor het werken in onderwijsteams, zoals dit nu gebeurt. 
Onderwijsteam 3 (obs De Hofmaat, obs De Marke, obs De Tormijn en obs De Voshaar) blijft gewoon 
bestaan met de huidige locatiecoördinatoren. Directeur onderwijsteam Bert Izaks zal vanaf 1 januari 
naast zijn huidige onderwijsteam 2, ook onderwijsteam 3 voor zijn rekening nemen. 
Gezien de Krimp (minder leerlingen, dus minder inkomsten) is ervoor gekozen om de financiële 
consequenties ten kosten te laten gaan van het management en niet van het onderwijzend 
personeel (o.a. leerkrachten en onderwijsassistenten). Concreet betekent dit het management van 
stichting OPONOA in de nabije toekomst uit 1 lid van het College van Bestuur, 2 directeuren 
onderwijsteams voor vier onderwijsteams en de huidige locatiecoördinatoren zal bestaan. 
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u terecht bij Gabriëlle. 
 
Groep 1 en 2 gesplitst 
Na de kerstvakantie kunnen de groepen 1 en 2 op alle dagen gesplitst worden. Juf Dorien en juf 
Margit zullen in groep 2 blijven en er zal een leerkracht bij komen. Wie dit gaat worden is op dit 
moment nog niet bekend. 
 
Studiemiddagen verschoven 
Wegens meerdere cursussen en trajecten voor schoolontwikkeling op hetzelfde moment, hebben 
we de data voor de studiemiddagen moeten verschuiven.  
De studiemiddag van 5 februari wordt verschoven naar 12 februari. 
De studiemiddag van 11 juni gaat naar 4 juni. 
Hopelijk brengt dit voor u geen moeilijkheden met zich mee.  
 
Bijeenkomst ouderbetrokkenheid 
Twee keer per jaar komen een aantal ouders op school bij elkaar om te praten en mee te denken 
over allerlei zaken die spelen op school. Op 5 november was er weer een bijeenkomst. Er is onder 
andere gesproken over de chromebooks, de communicatie en de GGD jeugdverpleegkunde.  
Sociale media 
Tijdens het gesprek bleek de omgang met de sociale media een belangrijk item. Het blijkt niet 
duidelijk te zijn wat er op dit gebied op school gebeurd en wat er van ouders wordt verwacht.  Op dit 
moment zijn wij aan het uitzoeken hoe we dit kunnen verbeteren en wat reële verwachtingen over 
en weer kunnen zijn. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  
Het belang van bewustwording voor kinderen op het gebied van sociale media is groot. Afgelopen 
week werden wij nog op de hoogte gebracht van kinderen uit hogere groepen, die foto’s maken van 
kinderen uit lagere groepen. Dit is niet de bedoeling. Hiermee wordt de privacywet geschonden en 
bepaalde foto’s kunnen schadelijk zijn voor het betreffende kind.  
We zouden het erg op prijs stellen dat u dit met uw kind bespreekt en met uw kind meekijkt op de 
telefoon. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van het gevolg. Op school bespreken wij dit ook in de 
groepen.  



 
Inzage financiële verantwoording ouderbijdrage 
In de week van 2 t/m 6 december kunt u de financiële stukken van de ouderraad inzien. In deze 
stukken vindt u de verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt zich hiervoor melden bij 
Gabriëlle. Indien u een toelichting wilt, kunt u hier het best een afspraak voor maken.  

De vrijwillige ouderbijdrage blijft dit schooljaar gelijk met de bijdrage van het afgelopen jaar: 
In het overzicht ziet u de bedragen voor het schooljaar 2019-2020 

Ouderbijdrage            Schoolreisbijdrage                Totaal 

Groep 1 en 2                        € 25,-                               € 25,-                              € 50,- 

Groep 3 tot en met 7          € 25,-                               € 30,-                              € 55,- 

Groep 8                                 € 25,-                               € 80,-                              € 105,- 

Binnenkort krijgt u een brief van de penningmeester van de ouderraad, Edith Wormgoor, waarin 

verzocht wordt om de betaling en hoe u deze kunt voldoen. 

Kerstdiner  
Donderdagavond 19 december houden we om 17.30 uur 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?  
Vanaf 8 december hangen de intekenlijsten voor het bereiden van een hapje bij het klaslokaal van 
uw kind te hangen. Hierover krijgt u nog bericht.   
  
Vrijdagmiddag 20 december, om 12.00 uur, begint voor alle kinderen de kerstvakantie!  
 
Begaafd opvoeden 
Op 9 december vindt er op obs De Hofmaat een introductiebijeenkomst van de cursus van ‘Begaafd 
opvoeden’ plaats. 
Met Begaafd opvoeden Nederland streven we ernaar de eigen mogelijkheden en talenten van 
kinderen positief te bekrachtigen. In de cursus worden ouders zich bewust van de kracht van hun 
verbale en non-verbale acties en leren ze op een vriendelijke en vastberaden manier te 
communiceren met kinderen. 
We begeleiden een aantal werkvormen waarin je zelf gaat nadenken over wat je wilt bereiken met je 
opvoeding en ervaren hoe je meer harmonie in je gezin kunt krijgen.  
Je gaat naar huis met ervaringen die mogelijk direct al tot een verandering leiden in de benadering 
van je kind.  
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@begaafdopvoeden-nederland.nl te sturen. 
Kosten voor deelname 10 euro. In onze antwoordmail vind je een link naar het betaalverzoek. 
Op onze website staat een e-folder met meer informatie www.begaafdopvoeden-nederland.nl. 
 
Parkeren   
Zoals u heeft kunnen zien, heeft de gemeente aanpassingen gedaan voor de school om het veilig 
oversteken van de kinderen te bevorderen. We zijn erg blij dat de gemeente hieraan heeft 
meegewerkt. Wilt u er ook rekening mee blijven houden door in de vakken te parkeren en niet in de 
bocht en in/uitritten? Zo kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat alle kinderen veilig naar school 
kunnen en zijn onze buren ook blij! 

mailto:info@begaafdopvoeden-nederland.nl
http://www.begaafdopvoeden-nederland.nl/


Maandkalender 

december 2019 
 

maandag 2 Controle hoofdluis 
Inzage financiële verantwoording vrijwillige ouderbijdrage (t/m 6 

december) 

dinsdag 3 Sinterklaas op school 

woensdag 4  

donderdag 5  

vrijdag 6 AMV door juf Nicole, voor groep 1 t/m 5 

 
maandag 9 Start thema sociaal emotionele vorming ‘Samen spelen en werken’. 

Introductiebijeenkomst ‘Begaafd opvoeden’ 

dinsdag 10  
woensdag 11  

donderdag 12  

vrijdag 13 AMV door juf Nicole, voor groep 1 t/m 5 

 
maandag 16 Bureau HALT, voor groep 8 

dinsdag 17  

woensdag 18 Vuurwerkvoorlichting groep 7 en 8 

donderdag 19 Kerstdiner 
vrijdag 20 Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

  

Maandag  23 

Kerstvakantie   
tot en met 5 januari 2019  

Dinsdag   24 

Woensdag  25 

Donderdag  26 

Vrijdag   27 

  
 


