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Hierbij ontvangt u de algemene schoolinformatie voor het schooljaar 2016-2017. 
 
Inmiddels heeft u ons jaaroverzicht ontvangen. Ook op de website van de school 
is deze INFO te vinden. Dit geldt ook voor de jaarplanning. 
  
Om de week ontvangt u ook onze "Nieuwsbrief", een belangrijk communicatie-
middel tussen ouders en school.  
 
Wij wensen u en de kinderen een goed schooljaar toe in een prettige sfeer en 
een fijne samenwerking. 
 
 
Het team van o.b.s. de Woordhof. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEGEVENS SCHOOL 

Openbare basisschool "de Woordhof" 
Keppelseweg 56 
6999 AR Hummelo    
tel. 0314-381480 
E-mail :info@woordhof.nl 
Website: www.woordhof.nl 
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Naam Functie groep  

Michel Raddatz Directeur  

 
maandag 
middag  
donderdag 
vrijdagochtend 

 
Jolande van Ochten 

 
Intern begeleider    

 
 
ma en do 

 
Ineke Jansen 

 
Leerkracht  

 
1/2 

 
ma en di 

 
Erna Visschedijk 

 
Leerkracht 

 
1/2 

 
wo, do en vr 

 
Manon Vreman 

 
Leerkracht 

3/4 
 
ma, di, do, vr 

 
Anne Meutstege 

 
Leerkracht 

3/4 
4/5 

 
wo do en vr 

 
Celine Winkelman 

 
Leerkracht 

 
4/5 

 
ma,di en do 

 
Esther Wassing 

 
Leerkracht 

 
6/7 

 
ma, di en wo 

 
Ineke de Wolf 

 
Leerkracht 

 
6/7 

 
do en vr 

 
Anouk Salemink 

 
Leerkracht 

 
8 

 
ma,di,wo, do,vr  

 
Marianne Aalbers 

 
Onderwijsassistent 

 
 
ma,wo en do 

 
Loes Stoer 

 
Adm. Medewerkster 

 
 
do 

 
Henk Thus 

 
Conciërge 

 
ma middag 
di ochtend 

    

  

 

 

 

 

 



Schoolinfo obs de Woordhof 2016-2017 
 

 

 

SCHOOLTIJDEN  

We werken met het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat de schooltijden elke 
dag gelijk zijn: 
8.30 uur tot 14.15 uur. 
 
Groep 1 t/m 8 

De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur direct naar binnen. De 
kinderen van groep 1 kunnen de klas in worden gebracht. De kinderen van groep 
2 t/m 8 gaan zelf de klas in. Om 8.30 uur zijn de kinderen aan het werk en is de 
school begonnen.  
 
Wilt u op tijd afscheid nemen van uw kind, zodat de leerkracht om 8.30 uur kan 
beginnen. U kunt uw kind (buiten) weer ophalen om 14.15 uur. 
 
Wordt uw kind van groep 1 of 2 door iemand anders opgehaald, geeft u dit dan 
even door aan de leerkracht! 
 
Nablijven is weleens noodzakelijk, bijvoorbeeld als de leerkracht iets met een 
kind wil doorpraten of voorbereiden. Dat mag niet te lang duren. Mocht het door 
omstandigheden toch uitlopen, dan neemt de leerkracht of het kind telefonisch 
contact op met thuis.  
 

OUDERBIJDRAGE 

De ouderraad kan haar taken alleen vervullen als zij over voldoende financiën  
beschikt. 
De voornaamste bron van inkomen bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage. 
De volledige bijdrage van iedereen is onontbeerlijk om geplande activiteiten te 
kunnen uitvoeren. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld aan: Sinterklaasfeest – 
Kerstfeest - Paasfeest – Sportevenementen - Culturele activiteiten. 
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond 
vastgesteld. In het schooljaar 2016 – 2017 is dit € 20,- per leerling. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL70 RABO 0163 8920 32 t.n.v.  
Ouderraad o.b.s. de Woordhof. 
                    
Over de kosten voor de schoolreis van groep 1 t/m 6 en het schoolkamp van 
groep 7 en 8 wordt u nader geïnformeerd.  
 

OUDERPARTICIPATIE 

Bij verschillende gebeurtenissen op school is het prettig, soms zelfs noodzakelijk, 
dat ouders een handje helpen. Daarom krijgt u aan het begin van het schooljaar 
de ouderhulplijst, waarop u kenbaar kunt maken bij welke activiteit(en) u 
behulpzaam wilt zijn. 
 



GYMLESSEN   

Groep 1 en 2 hebben gymles op school in de speelzaal. De kinderen dragen 
tijdens deze lessen gymschoenen die op school bewaard worden. 
Groep 3 t/m 8 hebben op dinsdag gym in de sporthal in Hoog- Keppel. De 
kinderen van groep 3 t/m 5 worden met de bus naar de sporthal gebracht. De 
kinderen van groep 6 t/m 8 gaan op de fiets o.l.v de leerkracht.  
 
Wilt u uw kind voor de gymles het volgende meegeven: 

- gymkleding en schone gymschoenen 
- een handdoek 

Kan uw kind om een of andere reden niet douchen of meedoen met de gymles 
geeft u dan even een briefje mee voor de leerkracht om misverstanden te 
voorkomen. 
 

Voor alle groepen geldt: 

Op de "gymdag" uw kind makkelijke kleding aantrekken, dat bespaart tijd bij 
het aan- en uitkleden! 
 

ETEN EN DRINKEN 

Elke ochtend hebben we even een korte pauze om iets te eten en te drinken. 
S.v.p. niet teveel meegeven. Doet u het voor groep 1-2 in een bakje of beker 
voorzien van naam of herkenningsplaatje! Fruit graag al geschild meegeven. 
Het is handig dat het eten voor de lunch apart wordt meegegeven. 
 

VERJAARDAGEN  

De verjaardagen van de leerkrachten worden op één dag gevierd, we hebben 
dan een meester- en juffendag. Uw kind mag dan verkleed op school komen en 
de klas geeft gezamenlijk een cadeautje. Dit wordt verzorgd door de ouderraad.  
Voor de verjaardagen van familieleden (opa’s, oma’s, papa’s, mama’s) mogen 
alleen de kinderen van groep 1 en 2 op school iets maken. Geeft u dit de juf 
wel even tijdig en schriftelijk door (het wordt anders misschien vergeten!). 
Daarvoor hangt bij de groep een verjaardagskalender. 
 
Om hun verjaardag ook op school te vieren, mogen de kinderen in hun eigen 
groep trakteren. Daarna mag er om 10.15 uur bij de leerkrachten worden 
getrakteerd. Voor de leerkrachten graag dezelfde traktatie als de leerlingen. 
We willen u vragen om de traktatie gezond te houden.  
Met het oog op het behoud van het kindergebit én vanwege het steeds meer 
dreigende overgewicht, stimuleren wij het verstandig snoepen en trakteren, 
d.w.z. liever geen zoete en vette versnaperingen. Een prikker met hartige hapjes 
is altijd lekker en ook niet teveel. Voor ideeën kunt u ook eens kijken op:  
http://www.gezondtrakteren.nl/ .  
 

HOOFDLUIS CONTROLE 

Iedere eerste maandag na een vakantieperiode worden alle leerlingen door 
enkele ouders gecontroleerd op hoofdluis. Als er hoofdluis geconstateerd is, 
wordt er met de desbetreffende ouder(s) contact op genomen. 
 
Contact persoon (namens het team) Esther Wassing 381480 (school) 
Liesbeth Muys 06-53430641 en Annabel Stol 06-12361722 namens de ouders.
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GROEPSVERVOER 

Voor het vervoer van kinderen door ouders wijzen wij u op het belang van een 
inzittenden verzekering. Kijkt u dit even na als u kinderen gaat vervoeren.   
 

RAPPORTAGE 

Groep 1 en 2 

De kinderen van groep 1 ontvangen aan het eind van het schooljaar hun eerste 
rapport. De kinderen van groep 2 ontvangen twee keer per jaar een rapport. 
Voor groep 1 en 2 zijn er contactavonden in januari/februari en aan het eind van 
het schooljaar.  
 
Groep 3 t/m 8 

De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen drie keer per jaar een rapport. 
Er zijn twee contactavonden, waarop u met de leerkracht over de vorderingen 
van uw kind praat en het werk kunt bekijken. Mocht u of de leerkracht aan het 
eind van het schooljaar nog even over uw kind willen praten, dan is daar ook de 
gelegenheid voor. Voor de contactavonden ontvangt u een uitnodiging. 
 

De rapportagemomenten en de contactavonden staan vermeld in de kalender. 
 

 

 

EXTRA CONTACTMOMENTEN 

  

Inloop in alle groepen 

 

In alle groepen worden er inloopmomenten gehouden. Deze inloop is bedoeld om 
in de klas rustig rond te kijken samen met uw kind en te zien wat uw kind heeft 
gemaakt of waar het mee heeft gespeeld. 
 
De inloop zal dit jaar op verschillende dagen worden gehouden in de laatste week 
van de maand van 14.15-14.45 uur. 
 
Verder blijft het ook zoals het al was: 

In iedere groep bent u van harte welkom om na schooltijd even de klas 

binnen te lopen. 



 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) 
onderzoekt jaarlijks de leerlingen van groep 2 en 7. Met deze onderzoeken 
volgen en begeleiden wij leerlingen in hun lichamelijke, geestelijke en sociale 
ontwikkeling. 
Om u, ouders en kinderen, ook in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te 
zijn, heeft GGD Noord Oost Gelderland besloten om kleuters niet meer per groep 
maar per geboortejaar op te roepen. Deze keuze maken wij onder andere om de 
inhoud van het onderzoek beter aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de 
leerling en bij de ontwikkelingen in het onderwijs. 
 
INLOOPSPREEKUUR 

Een aantal keren per jaar houdt de schoolverpleegkundige een inloopspreekuur. 
U kunt dan zonder afspraak terecht met al uw vragen m.b.t de gezondheid en 
opvoeding van uw kind. De data kunt u vinden in de jaarplanning. U kunt 
overigens altijd een afspraak maken met Petra Keizer. Zij is te bereiken op het 
volgende mailadres: p.keizer@ggdnog.nl       
  

  

 

GEBRUIK GROENE DOPPERS. 

 

De OR van de Woordhof biedt iedere nieuwe leerling een dopper aan. We willen 
daarmee op school de berg afval helpen in te perken. 
Daarom vragen wij of ieder kind deze dopper op school wil gaan gebruiken. 
Een tip voor de jonge kinderen: deze dopper bevat 2 bekers drank. We zien nu al 
dat veel kinderen in de ochtendpauze de helft opdrinken en bij de lunch de 
andere helft. 
Zo hoeft er maar 1 drinkbeker mee naar school, dat zorgt ook voor meer ruimte 
in de tas. 
 
Traktaties van de jarige… 

 

SCHOONMAAK. 

 

We willen ervoor zorgen dat onze school schoon blijft. Daarom organiseert de OR 
2X per jaar een schoonmaakavond. Daarvoor wordt u 1X per jaar uitgenodigd, óf 
in januari óf in juli. De uitnodiging geschiedt op alfabetische volgorde. Wanneer u 
deze avond niet kunt, willen wij u vragen om dan onderling met iemand te ruilen. 
U krijgt bericht via mail van de OR waarin wordt aangegeven op welke avond u 
bent ingedeeld. 
 
 
 

Absentie 

Bij noodzakelijke afwezigheid, graag voor aanvang van de schooltijd telefonisch 
of schriftelijk bericht geven.  
 
LEERPLICHT en VERLOF 

Uw kind is leerplichtig als het vijf jaar is en blijft dat t/m het 18e jaar.  
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In de Leerplichtwet staat dat uw kind zijn of haar school moet bezoeken als er 
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school 
wegblijven. In een aantal gevallen is er echter een uitzondering op deze regel 
mogelijk.  
Voor bepaalde omstandigheden is het mogelijk vrij te vragen. Hiervoor kunt u 
kijken bij de download “Leerplicht en verlof”.  
 
 
TOT SLOT ............ 

Mocht u  nog vragen hebben dan horen wij die graag. U kunt mailen of uw 
vraag/opmerking mondeling doorgeven aan Michel Raddatz. dir@woordhof.nl   
tel: 0314-381480 of mobiel: 06-30413947 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


