
Nieuwsbrief 

Kerstviering 
Wij blikken terug op een fijn kerstfeest met de leerlingen. Ondanks het vervroegen van de vakantie, 
hebben we met de hulp van de ouderraad er een fijne afsluiting van het jaar van kunnen maken!  
 
Ouderraad 
In het schooljaar 2021-2022 heeft Bianca van Rooijen afscheid genomen van de OR. Wij willen haar 
nogmaals bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. De nieuwe voorzitter van de OR is Kim 
Tempelman. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe leden toegetreden tot de OR: Nathalie 
Homrighausen en Sandra Kettering. Wij wensen Nathalie en Sandra veel plezier en succes.  

 
Luizencontrole 

In verband met de huidige coronamaatregelen kan er op school helaas geen luizencontrole 
plaatsvinden. Zou u uw kinderen zelf willen controleren voordat ze weer naar school gaan?  
 
Studiedag 
Dinsdag 18 januari is er een studiemiddag voor het team. De leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij. Het 
team van obs De Hofmaat gaat aan de slag met verdere ontwikkelingen betreffende begrijpend 
lezen. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
In januari gaan we nog door met het thema ‘Samen spelen en werken’, het thema waar we in 
december mee zijn gestart. Dit thema gaat over hoe je met iemand anders wel of niet kunt 
samenwerken en spelen. 
 
Groepsvoorstelling groep 3 
Dinsdag 25 januari is de groepsvoorstelling van groep 3 gepland. Momenteel kunnen wij nog niet 
aangeven of deze doorgaat of mogelijk in een andere vorm plaatsvindt. Wij houden u op de hoogte.  
 
Lessen AMV 
De lessen AMV (muziek) vinden momenteel niet plaats i.v.m. de ontwikkelingen betreffende corona. 
De vakleerkrachten muziek komen niet op de scholen. 
 
Mogelijkheid onderwijs op afstand 
Wij horen, wellicht net zoals u als ouder, geluiden over het eventueel volgen van onderwijs op 
afstand na de kerstvakantie. Maandag 3 januari is er een persconferentie waarop mogelijke 
besluiten kenbaar worden gemaakt over het fysiek volgen van onderwijs of het geven van onderwijs 
op afstand. Wij houden de berichtgeving in de gaten en zijn als team goed voorbereid. Indien 
noodzakelijk, kan het onderwijs op afstand na de kerstvakantie starten. Wij hopen 10 januari 
gewoon met fysiek onderwijs te kunnen starten. Mocht dit anders zijn informeren wij u zo snel 
mogelijk. 
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