
Nieuwsbrief  
Maatregelen na de vakantie 
Na de voorjaarsvakantie zijn de meeste versoepelingen ingegaan! Dit betekent natuurlijk ook dat er 
op school weer veel meer kan en het weer ‘gewoon’ wordt op school. We zetten het een en ander 
even op een rij: 

- Ouders, verzorgers en externen mogen weer de school in. 
- Kinderen van groep 1 en 2 mogen weer naar binnen gebracht worden. U kunt afscheid 

nemen bij de klasdeur en de kinderen gaan vervolgens zelf de klas in. 
- Mondkapjes hoeven in de school niet meer gedragen te worden.  
- Kinderen van groep 6 t/m 8 worden nog wel verzocht om 2 keer per week preventief te 

testen. De zelftesten worden op school uitgedeeld.  
- Kinderen die besmet zijn met corona, kunnen na 5 dagen weer naar school, mits zij 

klachtenvrij zijn.  
Heeft u hier nog vragen of opmerkingen over, laat het ons gerust weten! 
 
Open Huis 
Dinsdag 8 maart is er een Open Huis van 9.00 uur tot 14.00 uur. Gedurende deze dag kunnen ouders 
van nieuwe leerlingen komen kijken en informatie over de school krijgen. De rondleidingen onder 
schooltijd worden gedaan door de beste ervaringsdeskundigen: de leerlingen van groep 8. Natuurlijk 
zijn de leerkrachten en locatiecoördinator ook aanwezig om aanvullende informatie te geven en 
vragen te beantwoorden.  
 
NL Doet, een fris plein! 

Op 11 en 12 maart is het NL Doet. Wij willen ook graag meedoen om de 
vaste materialen op ons plein een opfrisbeurt te geven. Hier zouden we 
graag wat extra hulp bij willen hebben! Op 9 februari hebben we een 
oproep gedaan op Parro. Tot nu toe hebben we nog maar een paar 
aanmeldingen gekregen. Komt u ons ook helpen? 
Om te inventariseren wanneer de meeste mensen kunnen, hebben we 
een aantal tijdvakken gemaakt. U kunt zich op meerdere momenten 
aanmelden. Op de tijd dat de meeste mensen kunnen, gaan we aan de 
slag. Er wordt dus 1 moment geprikt.  Het gaat om de volgende tijden: 
Vrijdag 11 maart van 15.00 tot ongeveer 18.00 uur 
Zaterdag 12 maart van 9.00 tot 12.00 uur 
Of zaterdag 12 maart van 12.00 tot 15.00 uur.  
U kunt zich aanmelden via info@obsdehofmaat.nl. 

 
Wedstrijddag Kangoeroerekenen 
Een aantal leerlingen uit groep 4 t/m 8 doen mee met het Kangoeroe-rekenen. Het Kangoeroe-
rekenen geeft extra uitdaging op het gebied van rekenen en wordt afgesloten met een landelijke 
wedstrijddag. Deze wedstrijddag is op donderdag 17 maart.  
 
Instagram 
Op Facebook waren we al enige tijd te volgen, maar vanaf 1 maart is obs De Hofmaat ook te volgen 
via Instagram. Klik op https://instagram.com/dehofmaat?utm_medium=copy_link en volg ons ook 
hier! 
 
 
 
 
 

https://instagram.com/dehofmaat?utm_medium=copy_link


Groepsvoorstellingen 
De groepsvoorstellingen kunnen ook weer doorgaan! Er volgen zo snel mogelijk nieuwe data voor de 
voorstellingen die zijn vervallen. De groepsvoorstelling van groep 1-2 wordt verplaatst naar een later 
moment. Veel kinderen uit deze groep hebben nog nooit een groepsvoorstelling gezien en weten 
nog niet wat het is. Zodra de data bekend zijn, laten we dit weten.  
 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Ieder jaar doen de kinderen van groep 7 mee aan het VVN Verkeersexamen. De leerlingen 
beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Op school wordt 
hiervoor geoefend. Later dit schooljaar doen de kinderen ook het praktisch verkeersexamen.  
 
Mad Science show 
Wetenschap en techniek zijn belangrijk, nu en in de toekomst. Iets leren geeft voldoening en is leuk 
om te doen. Dat laat men, van Mad Science, door middel van een promoshow zien. De leerlingen 
kijken naar een show. Leerlingen die enthousiast zijn kunnen zich voor naschoolse workshops, 
gericht op wetenschap en techniek, aanmelden. Deze workshops zijn tegen betaling, nadere 
informatie volgt.  
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Het thema in maart is ‘jezelf presenteren’. Dit thema gaat over jezelf kenbaar maken in het 
gezelschap van anderen. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld, een praatje maken met kinderen die je 
niet kent, in de groep iets vertellen, kennismaken, in het middelpunt staan, enz.  
 
 
 
 
 
 
  



Maandkalender 
Maart 2022 

 
 

maandag  28 Weer naar school! 
Kinderen mogen verkleed naar school komen (ivm carnaval).  

dinsdag 1 Controle op hoofdluis 
Klimaatles groep 6, 7 en 8 

woensdag 2  
donderdag 3 Groep 8 bomen planten bij Natuurpark Kronenkamp 

vrijdag 4 AMV groep 6 t/m 8 
Inloopspreekuur GGD jeugdverpleegkundige consultatiebureau (zie 
bijlage) 

 

maandag 7  

dinsdag 8 Open huis voor ouders van nieuwe leerlingen 

woensdag 9 Groep 5   excursie naar boerderij in Beltrum 

donderdag 10  

vrijdag 11 AMV groep 1 t/m 5 
Groep 3   excursie naar boerderij in Beltrum 
NL Doet  

 

maandag 14  

dinsdag 15  
woensdag 16  

donderdag 17 Kangoeroe rekenwedstrijd 

vrijdag 18 AMV groep 6 t/m 8 

 
maandag 21 Schoolzwemmen groep 5 

dinsdag 22  

woensdag 23 Groep 5 excursie naar museum De Scheper in Eibergen  
donderdag 24  

vrijdag 25 AMV groep 1 t/m 5 

 

maandag 28  
dinsdag 29 Theoretisch verkeersexamen groep 7 

woensdag 30 Mad Science show 

donderdag 31  

 
 
 


