
Nieuwsbrief 
 
 
 
 
Vanuit een prachtige, sfeervol versierde school, alweer de laatste 
nieuwsbrief van 2017. Nog één week en dan begint de Kerstvakantie. 
Wij wensen u vast heel fijne Kerstdagen en een gelukkig 2018! 
Team obs De Hofmaat 
 
 
 
 
 

 
Externe vertrouwenspersoon 
Klachten en problemen van iedere aard kunnen besproken worden met de interne 
vertrouwenspersoon, Margit van der Voort. Dit kan ontevredenheid over de school zijn, maar ook 
over pestgedrag of intimidatie gaan. Buiten de school kunt u of uw kind terecht bij de externe 
vertrouwenspersoon. Het kan zijn dat u met problemen zit die u niet met de intern 
vertrouwenspersoon wilt of kunt bespreken. U kunt dan contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersoon. 
Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt onze externe vertrouwenspersoon. 
Dhr. Melle van der Hoek heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan Mw. Yvonne Kamsma. 
  
Hierbij de gegevens van Yvonne Kamsma: 
Tel.        088-0931439 
Mob.     06-14001672 
Mail       yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl 
Meer informatie over de interne en externe vertrouwenspersoon vindt u in de schoolgids.  
 
Gezonde lunch 
Naast rekenen en taal, willen wij de kinderen ook bewust maken van een 
gezonde leefstijl. Gezond gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale 
vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig 
schoolverlaten en succesvollere loopbanen. Vanwege dit grote belang en de 
aandacht die wij hier aan schenken zijn wij ook het certificaat Gezonde 
School op het gebied van Sport en bewegen en op het gebied van voeding.  
Het eten dat kinderen krijgen, is natuurlijk in de eerste plaats de 
verantwoording van de ouders. Vanwege het belang van gezond eten, 
willen wij u wel vragen, uw kind een gezonde lunch mee te geven. De 
meeste kinderen hebben heerlijke boterhammen bij zich, maar zo nu en 
dan zien we ook snoep en chocola in de broodtrommels. Wij zouden het 
zeer op prijs stellen dat deze lekkernijen thuis gegeven worden en niet mee gaan naar school.  
Meer informatie over gezonde voeding vindt u op www.obsdehofmaat.nl onder het kopje ‘voor de 
ouders’.  
 
 

http://www.obsdehofmaat.nl/


 
Verkeersveiligheid 
We zijn erg blij met alle ouders die zich hebben opgegeven om te helpen bij het verkeersbrigadieren. 
Woensdag 20 december worden zij bijgepraat en gecertificeerd voor het verkeerbrigadieren. Dit 
betekent dat we na de Kerstvakantie kunnen beginnen met het veilig oversteken van de kinderen in 
de ochtend, bij het zebrapad van de Merelstraat en bij de Borculoseweg.  
Voor de middagen hebben we nog niet voldoende mensen om de zebrapaden te bemannen. 
Opgeven kan nog en wordt erg op prijs gesteld! Opgeven kan bij Gabriëlle, persoonlijk of via de mail: 
info@obsdehofmaat.nl. 
 
Kledinginzameling 
Bij de kledinginzameling in november is er 365 kilo ingezameld. Dit betekent dat er €54,75 wordt 
bijgeschreven ten gunste van de kinderen. Bedankt voor het inzamelen, we gaan het bedrag goed 
besteden! 
 
Cool2Bfit 
Maakt u zich wel eens zorgen over wat uw kind eet en wat dat doet 
met hun gewicht? Een ongezond gewicht bij kinderen brengt 
gezondheidsrisico’s met zich mee. Cool2Bfit, een programma waarbij 
het fit worden en afvallen van kinderen met overgewicht centraal 
staat, kan helpen bij het veranderen van de manier van leven. 
Cool2Bfit draait al succesvol in meer dan 40 Nederlandse gemeenten. Ook in Berkelland is al 2x een 
groep gestart, zowel in Neede als in Eibergen. In januari start er in Borculo een groep voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. 
Wat is Cool2Bfit? 
Cool2BFit is fit worden en afvallen op een ‘coole’ manier voor kinderen in de leeftijd 4 tot ongeveer 
13 jaar. Het programma is gericht op het veranderen van de manier van leven, zoals bewegen en 
eten. Ook is er aandacht voor het omgaan met moeilijke situaties rondom eten. Dit gebeurt door een 
team, dat bestaat uit een kinderfysiotherapeut, diëtist, GZ-psycholoog en sportinstructeur. Het 
programma duurt in totaal 1,5 jaar. Deelname aan het programma kost 15 euro per maand. De 
overige kosten betalen de zorgverzekering en gemeente. 
Aanmelden  
Wilt u uw kind aanmelden of meer weten? Kijk dan op www.cool2bfit.nl of www.berkellandfit.nl 
Cool2Bfit in Berkelland is een initiatief van Berkellandfit, de gemeente en GGD. 
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