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Inzage financiële verantwoording vrijwillige ouderbijdrage (t/m 9
november)
GGD onderzoeken groep 2, ouders krijgen bericht via de GGD
GGD onderzoeken groep 2, ouders krijgen bericht via de GGD
Nationaal schoolontbijt
Inloopspreekuur GGD Jeugdverpleegkundige 8.15 - 9.15 uur
AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole
Fietscontrole groep 5 t/m 8
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Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Omgaan met ruzie’
Gastles ‘leven met een handicap’, groep 6-8
10 minuten gesprekken
‘Beleef 't Assink’ voor ouders en leerlingen groep 8
AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole

10 minuten gesprekken
Alle kinderen zijn vrij vanaf 12 uur.
Doemiddag Zone college Borculo (voorheen AOC), groep 8
Voorleeswedstrijd groep 8
AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole
Groep 5 erfgoed kunstproject i.s.m. Kasteel Ruurlo

Groepsvoorstelling groep 7, begint om 13.15 uur.
Doemiddag Zone college Borculo (voorheen AOC), groep 8
Groep 4 erfgoed kunstproject i.s.m. Kasteel Ruurlo

Studiedagen:
Woensdagmiddag 21 november, vanaf 12 uur

Verkeersbrigadiers gezocht!
Vanwege de drukte door de afsluiting van de rondweg zijn we vorig schooljaar gestart met
verkeersbrigadiers. Dankzij deze ouders hebben de kinderen veilig over kunnen steken. Nu de
rondweg bijna weer open gaat, blijkt dat het erg op prijs wordt gesteld dat er brigadiers staan. We
willen het daarom ook graag voortzetten. Hiervoor hebben we alleen wel meer mensen nodig die
mee doen!

Dus: wilt u dat de kinderen veilig, met hulp van de verkeersbrigadier, over kunnen steken?
Geef je op om te brigadieren!
Ook opa’s, oma’s, buren of andere bekenden mogen zich hiervoor opgeven.
Opgeven kan bij Gabriëlle, persoonlijk of via mail info@obsdehofmaat.nl.
Fietscontrole groep 5 t/m 8
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 9 november 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?
De politie heeft aangegeven sterk te controleren op verlichting en zal beboeten als het licht niet goed
werkt.

Inloopspreekuur GGD
Naast de reguliere contactmomenten houdt de jeugdverpleegkundige, Maria Krabbenborg, een
inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom en kunnen vrij binnen
lopen.
De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen,
pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid, slaapproblemen en/of eetproblemen.
Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en ogentest.
U heeft 15 minuten per consult. Heeft u meer tijd nodig kan er om een dubbele afspraak gemaakt
worden of wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
Wilt u gebruik maken van dit spreekuur dan kunt u op 29 maart binnenlopen of een afspraak maken
via de mail bij Maria Krabbenborg, Jeugdverpleegkundige GGD Noord-en Oost Gelderland
(m.krabbenborg@ggdnog.nl).
Inzage financiële verantwoording ouderbijdrage
In de week van 5 t/m 9 november kunt u de financiële stukken van de ouderraad inzien. In deze
stukken vindt u de verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt zich hiervoor melden bij
Gabriëlle. Indien u een toelichting wilt, kunt u hier het best een afspraak voor maken.
De vrijwillige ouderbijdrage blijft dit schooljaar gelijk met de bijdrage van het afgelopen jaar:
In het overzicht ziet u de bedragen voor het schooljaar 2018-2019
Ouderbijdrage
Schoolreisbijdrage
Totaal

Groep 1 en 2
Groep 3 tot en met 7
Groep 8

€ 25,€ 25,€ 25,-

€ 25,€ 30,€ 80,-

€ 50,€ 55,€ 105,-

In november krijgt u een brief van de penningmeester van de ouderraad, Edith Wormgoor, waarin
verzocht wordt om de betaling en hoe u deze kunt voldoen.
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘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.

