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Tweewekelijkse nieuwsbrief met informatie over  

OBS De Woordhof in Hummelo. De basisschool is een 

van de scholen welke valt onder Stichting IJsselgraaf. 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2017-2018 nummer 1 

www.woordhof.nl 

Nieuwe lay-out 

Vanaf vandaag heeft de nieuwsbrief een nieuwe lay-out. Eens per twee weken zal 
de nieuwsbrief naar u worden verstuurd. Hebt u suggesties voor de nieuwsbrief dan 

kun u dit mailen naar de schoolleiding.  

Reminder Informatieavond 

Afgelopen maandag hebt u de uitnodiging ontvangen voor de informatieavond. 
Denkt u aan het invullen van de strookjes. U kunt ze tot uiterlijk maandag 4 sep-

tember inleveren. 

Afwezigheid Loes 

Loes van de administratie zal een aantal weken afwezig zijn. Op donderdagochtend 

wordt haar taak overgenomen door Marie José Knols. Wilt u de school mailen dan 
kunt u dit het beste doen naar dir@woordhof.nl Als Loes weer terug is kunnen mails 

weer gestuurd worden naar info@woordhof.nl. We zullen dat t.z.t. aangeven. 

Ouderhulplijst 

Op donderdag 7 september krijgen de leerlingen de ouderhulplijsten weer mee 
naar huis. Zou u de lijsten a.u.b. voor 21 september a.s. willen inleveren, zodat wij 

een  overzicht kunnen maken. In overleg met de OR willen we dit schooljaar graag 
twee schoonmaakavonden plannen  waarbij we hopen op de hulp van u allemaal. 

Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 

Buiten schoolse opvang 

Vanaf dit schooljaar is de BSO een onderdeel van de Woordhof, net als de peuters-

peelzaal. Voor een goede gang van zaken is het noodzakelijk dat ouders zich digi-
taal aanmelden bij het administratiekantoor. Een link naar het aanmeldformulier 
vindt u op www.woordhof.nl onder het kopje contact. Voor vragen kunt u ook mai-

len of bellen naar 

stichtingspelenderwijs@novict.com      tel: 0889904477 

 

mailto:stichtingspelenderwijs@novict.com
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Voor het uitgebreide programma van het volksfeest verwijzen wij u naar het pro-

grammaboekje van de volksfeestcommissie.  

Alle leerlingen hebben dinsdag 12 september vrij maar kunnen ’s middags, na de 

optocht, deelnemen aan de spelletjes (groep 1 t/m 4) en een zeskamp (groep 5 t/m 

8) op de feest- en speelweide.  

 

Op woensdag 13 september worden op ons schoolplein om 8.00 uur de ballonnen 

uitgereikt, voorzien van naamkaartjes. Voor de peuters zijn extra ballonnen beschik-
baar. Ook ontvangen de kinderen een lootje. Voor het oplaten van de ballonnen zul-
len de bielemannen bekend maken op welke lootjes er prijzen gevallen zijn. Volgend 

jaar is de prijsuitreiking als vanouds. De ballon die het verst vliegt wint. 

 

Om 8.30 uur vertrekken de schutters, bielemannen en kinderen naar het Rentmees-
tershuis. Ouders van alle kinderen worden beleefd verzocht achteraan de optocht 
aan te sluiten. Bij het Rentmeestershuis zal het vaandel worden geslagen voor de 

familie van Rechteren, waarna de kinderen met de ballonnen richting de Spalder-

kampseweg lopen om ze op te laten. Hieraan voorafgaand is de loterij.  

 

Vanaf dit jaar worden er weer ballonnen opgeladen. (biologisch afbreekbare) 

Aansluitend is er om 9.30 uur een activiteit voor de peuters en kinderen van de 

groepen 1 t/m 4. Zij gaan in “de Ruimte” genieten van een speciale kindervoorstel-

ling. De kinderen moeten daar om 10.30 uur weer worden opgehaald. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan na het ballonnen oplaten naar school. Om 
9.45 uur start de Vossenjacht door het dorp voor de kinderen van de groepen 5 t/m 
8 vanaf school. Wij verwachten dat de kinderen rond 11.00 uur terug zijn op school. 

De luizenwerkgroep is op zoek naar versterking. 
Aanmelding via liesbeth.muys@gmail.com 

 
Eerst volgende luizen check is op 
Dinsdag 24 okt. Na de herfstvakantie 

  
Hartelijk dank  

Met vriendelijke groet  
Liesbeth Muys  
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      *Niet op de foto Eleonor, Rick en Youp 

Hoofdtelefoon  

Zoals u weet hebben we 50 tablets voor de hele school en een nieuw touch-
screenbord voor groep 6/7 aangeschaft. We zijn aan het uitproberen hoe we 

de tablets het beste kunnen gebruiken. Ze worden door de hele school inge-
zet als extra verwerking of ondersteuning tijdens de lesactiviteiten. 

 

Verzoekje: 
Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelf oordopjes of 

een koptelefoon aanschaffen, deze mogen ze vanaf maandag 4 september 
mee naar school nemen. Ze blijven dan ook het hele jaar op school. Bij de 

Action zijn niet te dure oordopjes en koptelefoontjes te koop. 

Groep 1 Youp Grondman Groep 6 (6/7) Lyan Haaijema 

Groep 2 Eleanor Heersink  Kalle Lubbers 

Groep 3 Dirk Sessink Groep 7 (6/7) Kiefer Wassink 

Groep 4 Caroline Heersink  Koen Beekman 

Groep 5 Taeke Mertens  Stef Sessink 

 Abel Frentz  Ires Polman 

Groep 6 ( 5/6) Tom Beekman Groep 8 Pim de Bont 

 Rick Jonker  Linne Hakfoort 
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