
Mededelingen 
 
Boekenmarkt 
Dit jaar is de Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober. Het thema is dit jaar ‘Reis mee’.  

Ook dit jaar willen we weer een boekenmarkt houden. Deze vindt 
plaats op dinsdag 8 oktober van 12.45 tot 13.45 uur. Komt u ook?  

Van de opbrengst van de boekenmarkt kopen we nieuwe boeken 
voor onze schoolbibliotheek. Wilt u vast boeken verzamelen voor 
ons? U kunt de boeken inleveren vanaf dinsdag 1 oktober in de 
daarvoor bestemde dozen in de klassen! 

Schoolfruit  
We zijn ook dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruit! 
Vanaf week 46 (12 november) tot en met week 16 (15 april) krijgen de kinderen drie dagen in de 
week fruit op school. Aangezien we op dit moment nog niet weten op welke dag het fruit wordt 
geleverd, krijgt u van ons nog te horen op welke dagen het schoolfruit wordt uitgedeeld.   

We zouden het fijn vinden als er weer ouders zijn die ’s ochtends kunnen helpen met het snijden van 
het fruit. Dit gebeurt gelijk om 8.30 uur. Opgeven kan bij de leerkracht of via 
cindy@obsdehofmaat.nl.  En zoals altijd: veel handen maken licht werk! 
 
Blauw licht chromebooks 
Tijdens de informatieavonden is er gesproken over het blauwe licht op het scherm van de 
chromebooks. We weten ondertussen hoe dit aangepast kan worden en de kinderen kunnen nu op 
de chromebooks werken met het blauwe licht uitgeschakeld, waardoor het beeld rustiger is aan de 
ogen.  
 
Ouderbetrokkenheid 
‘Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op het welbevinden en 
de ontwikkeling van kinderen.’  

Sinds drie jaar hebben we een aantal ouders die, naast de MR en de OR, met ons meedenken over 
de ouderbetrokkenheid op school. Ongeveer twee keer per jaar komen we bij elkaar om 
verschillende onderwerpen te evalueren en te brainstormen over nieuwe of reeds bestaande 
onderwerpen. Denk daarbij aan de mogelijkheden rond Parro, de informatieavonden en 
verwachtingen van een rapport.   

De gesprekken vinden plaats in november en mei. De datum wordt in overleg met de betrokken 
ouders bepaald. Wilt u ook meedenken? Dat kan! U kunt zich hiervoor opgeven bij Gabriëlle, 
persoonlijk of via directie@obsdehofmaat.nl. (Graag voor 10 oktober). 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
We zijn nog volop bezig met de groepsvorming. Dit gaat door tot de herfstvakantie. Een goede 
groepsvorming aan het begin van het jaar, heeft een positief effect op de groep voor de rest van het 
jaar.  In alle groepen worden 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.  
  
 Na de herfstvakantie beginnen we weer aan het werken volgens onze methode voor sociaal 
emotionele ontwikkeling ‘Kinderen en hun sociale talenten’ en wordt gestart met het thema 
‘Ervaringen delen’.  
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Maandkalender 

oktober 2019 
maandag 30 Controle hoofdluis 

dinsdag 1  

woensdag 2 Start kinderboekenweek 
Bezoek bibliotheek groep 3 en 4 

donderdag 3 Schrijversbezoek van Jozua Douglas, groep 7 en 8 
vrijdag 4 AMV door juf Nicole, voor groep 1 t/m 5 

 

maandag 7  

dinsdag 8 Boekenmarkt 
woensdag 9 Studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij. 

donderdag 10  

vrijdag 11  

 
maandag 14 OR vergadering 

dinsdag 15 Studiemiddag, alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur. 
MR-vergadering 

woensdag 16 Groepsvoorstelling groep 4, van 13.15 - 13.45 uur. 
donderdag 17  

vrijdag 18 AMV door juf Nicole, voor groep 1 t/m 5 

 
maandag 21 Herfstvakantie 

dinsdag 22 

woensdag 23 

donderdag 24 

vrijdag 25 
 

maandag 28 Controle hoofdluis 
Zwemmen groep 5 
Start thema sociaal emotionele vorming ‘Ervaringen delen’.  

dinsdag 29  

woensdag 30  
donderdag 31  

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

 

 


