
Maandkalender en mededelingen 

februari 2019 

maandag 28 Zwemmen groep 5 en 6 
Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Een taak uitvoeren’ 

dinsdag 29  
woensdag 30  

donderdag 31 Mina’s muziektheater voor groep 3 

vrijdag 1 AMV muziekmarkt voor groep 4 en 5 

AMV groep 1 t/m 3 door juf Nicole 

 

maandag 4 Controle hoofdluis 

dinsdag 5  

woensdag 6  
donderdag 7 Start inplannen oudergesprekken Parro, vanaf 15.00 uur 

Bibliotheek bezoek voor groep 6 
Open huis Maxx, voor groep 8 (19.00-21.00 uur) 

vrijdag 8 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

maandag 11  

dinsdag 12  

woensdag 13  
donderdag 14 Oudergesprekken 

vrijdag 15  

 

maandag 18  
dinsdag 19 Oudergesprekken 

woensdag 20  

donderdag 21 Rapport mee naar huis 

vrijdag 22  

 

maandag 25 Voorjaarsvakantie t/m 3 maart 

dinsdag 26 

woensdag 27 
donderdag 28 

vrijdag 1 

 

Studiedag: 14 maart, alle kinderen zijn vrij 

Staking: 15 maart 

 

  



Inplannen oudergesprekken 

Net als bij de vorige oudergesprekken, zal het inplannen van de tijden via Parro gebeuren. 

Donderdag 7 februari, om 15.00 uur zullen de dagen en tijden opengezet worden en kunt u uw 

voorkeur ingeven.  

Nieuwe OR leden 

Begin december is er een oproep geweest voor twee nieuwe OR-leden. De OR heeft hier twee 
reacties op gekregen: Jojanneke Thomson en Corine Takens. Aangezien er niet meer reacties waren, 
is het niet nodig om een verkiezing te houden.  
We wensen Jojanneke en Corine succes en veel plezier bij de OR! 

Stagiaires 

Vanaf februari beginnen er weer nieuwe stagiaires bij ons op school. In groep 1 komt juf Janneke op 

maandag en dinsdag en in groep 2 komt juf Yfke op maandag en dinsdag. Yfke is al wel bekend bij 

ons op school, zij heeft het afgelopen half jaar in groep 4 stagegelopen. Onderwijsassistente 

Esmiralda zal tot de zomervakantie in verschillende groepen ondersteunen op donderdag en vrijdag. 

Ook start Jesse ter Avest in groep 6-8. Jesse is een Lio-stagiaire (Leraar in opleiding). Dit wil zeggen 

dat hij aan het laatste deel van de PABO (lerarenopleiding) begint en moet laten zien dat hij 

zelfstandig een groep kan draaien. Hij zal na de voorjaarsvakantie groep 6 les gaan geven in het 

Werkhuuske.  

Staking 

De onderwijsbonden AOB en FNV hebben alle onderwijssectoren opgeroepen tot een actie in de 

week van 11 maart. Deze week zal eindigen met een staking op 15 maart. De bonden willen vlak 

voor de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart 2019 duidelijk maken dat er een 

investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt 

worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in het 

onderwijs. Alleen op die manier kunnen de dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten 

tegengegaan worden. Vele scholen uit zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het 

beroepsonderwijs hebben aangegeven hieraan mee te doen.  

Ook wij vinden het belangrijk dat het kabinet een duidelijk signaal krijgt dat er echt meer nodig is. 

Wij willen dan ook meedoen aan de staking op 15 maart. Gelukkig hebben we op dit moment op obs 

De Hofmaat nog niet veel zieke collega’s gehad, maar er zijn nauwelijks invalleerkrachten 

beschikbaar! Dit kan niet langer zo doorgaan en het moet duidelijk worden dat er wat moet 

veranderen! We hopen dan ook op uw begrip. 

Tijden van de bel 

Onlangs zijn de tijden van de bel iets aangepast. De klok, waar de bel op aangesloten is, liep achter. 

Nu we deze weer gelijk hebben gezet, lijkt het of de bel eerder gaat. De bel gaat ‘s ochtends om 8.25 

uur en om 8.30 uur, dit is om ervoor te zorgen dat de lessen ook daadwerkelijk om 8.30 uur kunnen 

beginnen.  

Vragen of opmerkingen 

We stellen het zeer op prijs dat wij van ouders horen hoe zij de zaken in en om de school ervaren. 

Op het moment dat wij van u vragen of een opmerking horen, kunnen wij hier wat mee doen: het 

onderwerp aanpassen, er aandacht aan besteden of uitleggen waarom bepaalde keuzes worden 



gemaakt. Dit geeft zowel naar u als naar ons duidelijkheid en kunnen we samen zorgen voor een 

fijne tijd voor uw kind op school! 

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. 


