
Mededelingen 
Groepsvoorstelling 
Aan het begin van het schooljaar hebben we aangegeven dat de groepsvoorstellingen wel doorgaan, 
maar helaas niet door ouders bezocht kunnen worden. 6 Oktober is de eerste voorstelling van het 
schooljaar. Zoals beloofd, zullen we deze opnemen. Via een afgesloten link op Youtube delen we 
deze met u. Dit betekent dat alleen degenen die de link krijgen, het filmpje kunnen bekijken en deze 
niet openbaar is. Vanwege de privacy, willen u met klem vragen deze link niet verder te delen.  
Mocht u bezwaar hebben dat uw kind hierop te zien is, dan horen wij dit graag. Dan kunnen we 
samen een oplossing hiervoor bedenken.  
 
Oudergesprekken 
In de week van 12 oktober zijn de oudergesprekken. Tijdens de gesprekken worden ook de 
Eindtoetsen van het voorgaande schooljaar besproken. De kinderen zijn deze in de laatste weken 
van september aan het maken. De oudergesprekken vinden wel op school plaats, alleen kan er maar 
1 ouder per kind op gesprek komen. Wilt u zelf liever niet op school komen, kunt u dit bij de 
leerkracht aangeven. Er kan dan telefonisch een gesprek ingepland worden.  
Op donderdag 1 oktober wordt het plannen van de oudergesprekken om 15.00 uur opengezet in 
Parro. 
 
Schoolfruit  

Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het EU schoolfruit! Dit 
betekent dat er vanaf week 46 (9 november) t/m week 15 (12 april) de 
kinderen drie dagen per week fruit krijgen op school.  
Op dit moment is nog niet bekend op welke dag het fruit geleverd 
wordt. Zodra we dit weten, krijgt u van ons 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 loes@obsdehofmaat.nl.  En zoals altijd: veel handen maken licht werk! 
 
Fietscontrole 
De dagen worden weer korter. Het is dus erg belangrijk dat iedereen in het verkeer goed zichtbaar 
is. Op initiatief van de verkeersouders zal er, met behulp van de fietsenmaker, op vrijdag 16 oktober 
een fietscontrole bij de kinderen van groep 5 t/m 8 plaatsvinden. Helpt u uw zoon/dochter eraan te 
denken om de fiets deze dag mee te nemen?   

Verkeersbrigadiers 
Helaas kon de instructie aan de nieuwe verkeersbrigadiers op 15 september niet doorgaan, vanwege 
ziekte van de instructrice. Ondertussen is er een nieuwe datum en wel dinsdag 6 oktober. Dit 
betekent dat er vanaf maandag 12 oktober ‘s ochtends, tussen 8.15 en 8.30, weer verkeerbrigadiers 
staan bij het zebrapad aan de Merelstraat.  
 
Om het verkeer voor de school goed en veilig te laten verlopen, vragen wij u 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). Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s, oma’s, 
oppas en alle andere personen die uw kind(eren) ophalen? Het komt nog steeds erg vaak voor dat er 
niet veilig geparkeerd wordt.  
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Begrijpend lezen 
Een aantal studie(mid-)dagen staan in het teken van begrijpend lezen. In de bijlage bij deze 
mededelingen en maandkalender staat beschreven hoe wij dit, stichtingbreed, aanpakken. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
Na de herfstvakantie starten we met het sociaal emotionele thema: Ervaringen 
delen.  
  Kinderen vertellen elkaar, of u, wat ze meemaken. Leuke verhalen, maar ook 
negatieve dingen. Bijvoorbeeld door een grapje met elkaar te maken, maar ook 
door het aan de juf (of aan u) te vertellen als er iets naars gebeurd is. 
 
 
Executieve functies 

In september zijn we gestart met het werken aan de executieve functie 
Werkgeheugen. Deze loopt nog door tot aan de herfstvakantie.  
Het werkgeheugen helpt je om informatie vast te houden en te bewerken bij het 
uitvoeren van taken. Daarnaast gebruik je het om eerder geleerde kennis, 
vaardigheden, ervaringen of probleemoplossingsstrategieën toe te passen in een 
actuele of toekomstige situatie.   
Leerlingen met een sterk werkgeheugen weten informatie goed in hun 

geheugen vast te houden en te bewerken tijdens het uitvoeren van taken. Ze maken gebruik van 
eerdere ervaringen en al aanwezige kennis. Leerlingen die werkgeheugenproblemen hebben, 
hebben baat bij regelmatige herhaling en visuele ondersteuning van de informatie. Zo kunnen ze af 
en toe even terugkijken op hun ‘landkaart’, hun aantekeningen erop naslaan en nieuwe 
aantekeningen maken.   
 
Bericht van de GGD: 

 
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige kleuters en groep 6 leerlingen vorig 
schooljaar niet uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdgezondheid van GGD-
NOG. Misschien geldt dat ook voor uw kind. Dit schooljaar willen we deze onderzoeken inhalen. De 
GGD weet om welke kinderen het gaat. U hoeft niets te doen. Als uw kind nog geen 
gezondheidsonderzoek heeft gehad dan ontvangt u in de loop van het schooljaar vanzelf een 
uitnodiging voor dit onderzoek.  
 
Heeft u vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind die niet tot dan kunnen 
wachten? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind 
verbonden is of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl o.v.v. uw contactgegevens en de naam van de 
school van uw kind. Als ouder kunt u zelf informatie over gezond opgroeien en opvoeden opzoeken 
en ontvangen via de Groeigids-app. De groeigids-app is gratis te downloaden voor Android en iOS. Of 
kijk eens op www.groeigids.nl  of www.opvoeden.nl 
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Maandkalender 

oktober 2020 
maandag 28 Schoolzwemmen groep 5 

dinsdag 29  

woensdag 30 Start kinderboekenweek 

donderdag 1 Plannen oudergesprekken in Parro (vanaf 15.00 uur) 

vrijdag 2  

 

maandag 5  

dinsdag 6 Groepsvoorstelling groep 3 

woensdag 7  
donderdag 8  

vrijdag 9  

 

maandag 12 Oudergesprekken 
dinsdag 13 Oudergesprekken 

woensdag 14 Oudergesprekken 

donderdag 15 Oudergesprekken 

vrijdag 16 Oudergesprekken 

Fietscontrole groep 5 t/m 8 

 

maandag 19 Herfstvakantie 

dinsdag 20 
woensdag 21 

donderdag 22 

vrijdag 23 

 
maandag 26  

dinsdag 27  

woensdag 28  

donderdag 29  
vrijdag 30  

Studiedagen:  dinsdag 3 november, gehele dag. 

 


