
Nieuwsbrief 

 
Ouderbetrokkenheid 
‘Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op het welbevinden en 
de ontwikkeling van kinderen.’   
Sinds enkele jaren 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 de 
profilering van de school. De eerste bijeenkomst is geweest (dinsdag 5 oktober), waarbij we samen 
fijne gesprekken hebben gevoerd.  
 
Schoolfruit  
Vanaf de week van maandag 15 november tot in de week van 18 april krijgen de kinderen 3 keer per 
week fruit op school. Wij zoeken nog ouders 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  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
Het thema van deze maand is ‘Omgaan met ruzie’. 
Dit thema gaat over op een goede manier conflicten oplossen. Bijvoorbeeld naar een ander luisteren 
en een compromis sluiten.   
De lessen die we in deze weken geven, gaan over onderwerpen als: luisteren, jezelf beheersen, 
perspectief wisselen, toeschouwer zijn, toepassen van strategieën enz.  
 
Nationaal Schoolontbijt 
Uw kind kan op vrijdag 5 november voor één keer zonder ontbijt naar school! Op deze dag schuift de 
hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van 
de dag. Zo leert uw kind op een goede manier, hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s 
ochtends het beste kunt eten.  
 
Even kort voorstellen 
Mijn naam is Kelly Rosendahl. Ik kom uit Lichtenvoorde en ik ben al enkele jaren 
binnen Stichting OPONOA werkzaam. Als leerkracht, maar ook in andere functies. 
Tijdelijk ben ik nu werkzaam op obs De Hofmaat en neem ik de taken van Gabriëlle 
waar, waarover u eerder per mail bent geïnformeerd. Inmiddels ben ik al helemaal 
wegwijs gemaakt door de leerlingen en collega’s en met veel plezier aan het werk. 
 
Jeugdverpleegkundige 
Mijn naam is Maria Krabbenborg, sinds 2005 werkzaam als jeugdverpleegkundige bij GGD Noord-en 
Oost-Gelderland. Het komende schooljaar zal ik, net als andere jaren, voor de scholen 
in Borculo en Neede een vast aanspreekpunt zijn. Sommigen hebben mij al eens 
ontmoet, voor anderen ben ik een nieuw gezicht. Naast de reguliere 
contactmomenten heeft de GGD ook een paar keer per jaar een inloopspreekuur voor 
ouders op school en op het consultatiebureau in Neede. Dit kan zijn bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. Deze data en locatie worden in de nieuwsbrief van school 
vermeld. Ik hoop u tijdens de controle of het inloopspreekuur verder te kunnen helpen met vragen 
rondom opvoeding, pesten, scheiding, psychosociale problemen, faalangst, voeding en gewicht, 
maar ook vragen over slapen, zindelijkheid en vaccinaties. 
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Als ouder bent u ook van harte welkom wanneer u de lengte/het gewicht van uw kind wil weten of 
graag de ogen of oren wil laten testen. 
 
Het eerstvolgende inloopspreekuur voor ouders op obs De Hofmaat is op 
Woensdagmiddag 3 november vanaf 13.15 uur. 
 
Het advies is om dan een afspraak te maken, want ik weet nooit hoe druk het wordt. 
Dan hoeft u immers niet te wachten. U kunt altijd met een vraag of advies bij mij terecht, daarvoor 
hoeft u niet te wachten tot er weer een inloopspreekuur komt. 
 
Afspraak maken kan via de mail, whatsapp of telefoon. 
Contactgegevens: 
Maria Krabbenborg, jeugdverpleegkundige 
· 06 - 256 440 77 (Whatsapp) 
· 088 - 4433206 (direct) 
· 088 - 4433000 (algemeen) · m.krabbenborg@ggdnog.nl 
 
Bericht van Sinterklaas Comité Neede 
Omdat de traditionele intocht vanwege de huidige coronamaatregelen nog niet kan plaatsvinden dit 
jaar hebben we gekeken wat wel kan en mag. 
  
We organiseren een heuse walk-through bij de muziekkoepel in Neede op 13 november. 
Om te voldoen aan een doorloopevenement mogen wij de kinderen van Neede alleen laten komen 
als we ze uitnodigen in tijdvakken. Met een zeer dringend advies je daaraan te houden! 
 
Deze tijdvakken hebben we gerelateerd aan de basisscholen. Het is overzichtelijk en haalbaar.    
Indeling scholen: 
13.30 uur: Alfrink 
14.00 uur: de Marke 
14.30 uur: Ariens/Diekmaat 
15.00 uur: Hofmaat 
15.30 uur: Kisveld, gecombineerd met: 

Kinderen onder de 4 jaar 
Kinderen die naar een school buiten Neede gaan. En alle kinderen die hierboven niet 
bij staan. 

  
Samenscholende ouders worden door onze pieten gevraagd om in beweging te blijven en niet te 
blijven staan i.v.m. het door ons georganiseerde doorloop evenement. Er wordt ook een speciaal 
beroep gedaan op de mensen buiten Neede om NIET te komen, maar de intocht in eigen woonplaats 
te vieren. 
 
Sinterklaas op school 
Op donderdag 2 december komt Sinterklaas ons een bezoek brengen op school. In alle klassen 
vieren wij deze dag Sinterklaas. De kinderen gaan de hele dag naar school. Verdere informatie volgt.  
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Maandkalender 

November 2021 
 

maandag 1  

dinsdag 2  

woensdag 3  

donderdag 4 Studiemiddag, alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

vrijdag 5 Nationaal Schoolontbijt en AMV groep 6 t/m 8 

 

maandag 8 10 minuten gesprekken en schoolzwemmen groep 5 

dinsdag 9 10 minuten gesprekken 

woensdag 10 10 minuten gesprekken 

donderdag 11 10 minuten gesprekken 

vrijdag 12 10 minuten gesprekken en AMV groep 1 t/m 5 

 

maandag 15  

dinsdag 16  

woensdag 17  

donderdag 18  

vrijdag 19 AMV groep 6 t/m 8 

 

maandag 22  

dinsdag 23 Groepsvoorstelling door groep 6 

woensdag 24  

donderdag 25  

vrijdag 26 AMV groep 1 t/m 5 

 

maandag 29  

dinsdag 30  

woensdag 1  

donderdag 2 Sinterklaasviering 

vrijdag 3 AMV groep 6 t/m 8 

 


