
Maandkalender en mededelingen 
oktober 2018 

Maandag 1 Oud papier inleveren 

Dinsdag  2  

Woensdag 3 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Donderdag 4 Start Kinderboekenweek 

Vrijdag  5  

 

Maandag 8  

Dinsdag  9 Groepsvoorstelling groep 4, begint om 13.15 uur 

Woensdag 10 Boekenmarkt 

Donderdag 11 Kledinginzameling  

Vrijdag  12 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

Maandag 15 Zwemmen groep 5 en 6 

Dinsdag  16  

Woensdag 17 Streetwise 

Donderdag 18  

Vrijdag  19  

 

Maandag 22 

Herfstvakantie 
Dinsdag  23 

Woensdag 24 

Donderdag 25 

Vrijdag  26 

 

Maandag 29 Controle hoofdluis 

Dinsdag  30  

Woensdag 31  

Donderdag 1  

Vrijdag  2  

 

Studiedagen: 

Woensdag 3 oktober 

 

 

 

  



Ouderbetrokkenheid 
‘Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op het welbevinden en 
de ontwikkeling van kinderen.’  
Sinds twee jaar 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 
verwachtingen van een rapport.   
Binnenkort prikken we weer een datum om in gesprek te gaan met ouders. Wilt u ook meedenken? 
Dat kan! U kunt zich hiervoor opgeven bij Gabriëlle, persoonlijk of via directie@obsdehofmaat.nl.  
 
Kinderboekenweek  
Dit jaar is de kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober. Het 
thema dit jaar ‘Kom erbij’ gaat over vriendschap. 
Ook dit jaar willen we weer een boekenmarkt houden. Deze 
vindt plaats op woensdag 10 oktober van 12.45 tot 13.45 uur. 
Voor de opbrengst van de boekenmarkt kopen we nieuwe 
boeken voor onze schoolbibliotheek. Wilt u vast boeken 
verzamelen voor ons?  
U kunt de boeken inleveren vanaf maandag 1 oktober. 

 

Schoolfruit 
Ook dit schooljaar doen wij weer mee met het schoolfruit!  
Vanaf week 46 (12 november) tot en met week 16 (15 april) krijgen de kinderen drie dagen in de 
week fruit op school. Aangezien we op dit moment nog niet weten op welke dag het fruit wordt 
geleverd, krijgt u van ons nog te horen op welke dagen het schoolfruit wordt uitgedeeld.   
We zouden het fijn vinden als er weer ouders zijn 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 
karleen@obsdehofmaat.nl. En zoals altijd: veel handen maken licht werk! 
 
Kledinginzameling 
Donderdag 11 oktober komt het Leger Des Heils weer oude kleding op school ophalen.  Vanaf 
maandag 8 oktober kunt u de volle zakken in het speellokaal leggen. De opbrengst van deze kleding 
komt ten goed aan de kinderen! 
U kunt het volgende inleveren:  Alle draagbare boven – en onderkleding, draagbare schoenen (aan 
elkaar gebonden), huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) en 
zachte knuffelbeesten. 
 
Streetwise 
Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het 
drukke verkeer, heeft de ANWB het programma Streetwise 
ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam 
verkeerseducatieprogramma, dat helpt bij het verkeersvaardig 
maken van kinderen. Professionele instructeurs komen een 
ochtend naar de basisschool en geven verkeerstrainingen op 

maat.  
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Algemene informatie 
Zoals ieder jaar, nog wat algemene informatie om de afspraken fris te houden.   

 Iedere maandag na de vakantie vindt er een controle op hoofdluis plaats. Wilt u bij uw kind 
die dag geen ingewikkelde haarcreaties maken? 

 Wij willen u vragen geen kaartjes voor verjaardagen en/of kerst op school uit te delen. Dit 
om teleurgestelde gezichten te voorkomen. 

 Wanneer uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Een gezonde traktatie stellen we zeer 
op prijs. 

 

 Lege batterijen worden op school in gezameld. Bij de 
computerruimte staat een bus waar u ze in kunt doen. 

 Bij de computerruimte staat ook een container waar 
u plastic doppen in kunt doen. Van de opbrengst van 
deze doppen steunen we de opvoeding van een 
geleidehond! Meer informatie hierover vindt u op 
www.geleidehond.nl/doppen  
 
 

 

 Wilt u uw auto in de parkeervakken parkeren? Omwonenden stellen het op prijs dat er niet 
op een uitrit wordt geparkeerd. Zo kunnen zij hun huis ook verlaten tijdens de begin- en 
eindtijden van de school. 

 Wilt u bij de onderbouw de in- en uitrit voor de school vrijhouden (rode tegels en de 
parkeerhaven ervoor)? Dit is om de kinderen een vrije doorgang en zicht op de weg te geven. 

 Op het plein mag niet gefietst worden, vanaf een kwartier voor en een kwartier na schooltijd. 
Ook niet door broertjes en/of zusjes.  
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Zoals u tijdens de informatieavond en de inloopochtenden heeft kunnen zien, is de groepsvorming in 
volle gang en zijn in veel groepen de verhoudingen, de regels en de afspraken al duidelijk. Om deze 
omgang met elkaar helemaal in te slijpen, gaan we tot de herfstvakantie door met deze vorming van 
de groep.  
Na de herfstvakantie beginnen we weer aan het werken volgens onze methode voor sociaal 
emotionele ontwikkeling ‘Kinderen en hun sociale talenten’.  
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