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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 2 

www.woordhof.nl 

Schoolkamp groep 7/8 
Afgelopen jaar zijn we op naar Ameland geweest. Dat betekent dat we dit school-

jaar naar een locatie op fietsafstand. Normaal gingen we met eigen tenten, maar 
vanaf dit schooljaar gaan we voor een groeps-accommodatie waarin we ook kun-
nen overnachten. De gevonden locatie is natuurlijk nog geheim.  

 
Het kamp voor groep 7/8 is van woensdag 16 mei t/m vrijdag 18 mei.  

 

 

 

Omgekeerde oudergesprekken 
Wij nodigen u uit voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. 
Wij gaan er van uit dat u als ouders uw kind het beste kent. Wij willen dan ook in een 

gesprek met u informatie hebben over uw kind. Tijdens de korte kennismaking met 
de leerkracht ligt het initiatief bij u. Daarom noemen we dit gesprek een ‘omgekeerd 

oudergesprek’  Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 25 september.  
 
Vanaf maandag 18 september hangen de gebruikelijke intekenlijsten in de hal van de 

school.  
 

De insteek van dit gesprek is dus dat u als ouder de leerkracht over uw kind vertelt, 
en daarbij vooraf het “praatpapier” invult en aan de groepsleerkracht geeft. 
“ 

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en 
school plaatsvindt. Het is de eerste keer dat we 

dit op de Woordhof op deze manier doen en we 
zijn benieuwd wat het ons en u als ouders gaat 
opleveren. 

 
Vandaag krijgen de kinderen de papierenversie 

van het formulier “omgekeerde oudergesprekken 
mee naar huis. 
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Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. En zoals altijd na een vakantie is er 
weer aandacht voor de hoofdluis. Alle kinderen zijn nagekeken door de onmisbare 
‘luizenmoeders’. 

Mocht je nog vragen hebben n.a.v. een besmetting, loop dan even bij me binnen op 
het inloopspreekuur. De data staan genoemd onder aan de bladzijde.   

Ook voor andere vragen over je kind kun je natuurlijk bij me terecht. 
Komt de dag niet uit, of duurt het te lang, ik ben altijd bereikbaar via de mail! 
 

Petra Keizer 
Jeugdverpleegkundige GGD NOG 

 

 

 

Inloopspreekuur  

Jeugdgezondheidszorg 
 
Naast de reguliere contactmomenten 

houd ik 3 keer per schooljaar een open 
spreekuur op deze school.  U kunt  (evt. 
zonder afspraak) langskomen voor bij-

voorbeeld vragen rondom opvoeding en 
gezondheid, de lengte en het gewicht van 

uw kind, maar ook voor een gehoor- of 
ogentest.   
 

Heeft u vragen? U kunt me bellen of  
mailen.  

 
Petra Keizer     
  

 
 

Jeugdverpleegkundige  
e-mail: p.keizer@ggdnog.nl 
tel.nr.: 088-4433228 

werkdagen: ma t/m do 
 

 
 

Data spreekuur op de Woordhof 
(08.30-10.00 uur) 

 

 donderdag  28/09 
 maandag     12/02 
 donderdag  14/07 
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Voorstelling peuters, groep 1/2 en groep 3/4. 
Nadat de ballonnen de lucht in waren en de kinderen en ouders zich door de stortre-

gen naar “de Ruimte” begaven werd er genoten van een leuke voorstelling door 
Geert Prein 
van Het 

Land van Jan 
Klaassen.  

 

 

 

 

 

 

KERMIS 
De kermis begon op dinsdag. Het was super gezellig, vooral de spelletjes waren 
leuk, er waren ook leuke cadeautjes. Op de kermis waren allemaal verschillende din-

gen zoals: De botsauto’s, de schiettent, de grijpmachine’ s, touwtje trekken, blik-
gooien, en de draaimolen. En de suikerspinnen waren vooral lekker. Iedereen ging 

natuurlijk feesten en het was super gezellig. 
Woensdag volgden daarna en de bielemannen  kwamen bij ons op school met de 
wagen natuurlijk. En de muziek liep voorop en daarna de bielemannen en de kin-

deren daar achter. Toen we bij de graaf waren mochten we bijna de ballonnen los 
laten. We gingen bij de wij staan en we telde af van 5,4,3,2,1. 

En de ballonnen waren los gelaten, toen we terug liepen kregen we allemaal een 
grote chocoladereep. We liepen terug naar school om de vossenjacht te gaan spelen 
maar er kwam toen een grote stortbui. Iedereen was drijfnat maar sommige bleven 

schuilen en dat was wel slim. Maar de vossenjacht ging wel door maar toen kwamen 
er niet meer zoveel harde buien. Toen de vossenjacht 

klaar was, mochten we weer naar de kermis. Het was 
een leuk feest  

Anne groep 8 
 
Kindercommissie, namens alle Woordhofkinderen be-

dankt voor het vele werk voor en achter de schermen 
van het Volksfeest.  
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Lerarenstaking op donderdag 5 oktober. 

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk 
wie van de leerkrachten gaat staken. Wij zullen 

u dit zo spoedig mogelijk laten weten, zodat u 
eventueel passende maatregelen kunt nemen 

voor de eventuele opvang van u kind(eren) 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Dieuwerke Delger, ik ben 20 jaar en ik ben 4 september begonnen met 
mijn stage op De Woordhof. Ik zal tot 8 februari elke maandag, dinsdag en woensdag 

te vinden zijn in groep 3/4 bij Manon Vreman. 2 jaar geleden ben ik in Doesburg 
(buitengebied) komen wonen met mijn ouders en heb het hier erg naar mijn zin.  
Op dit moment volg ik het derde jaar van de opleiding onderwijsassistent. 
Ik kijk er erg naar uit om tot februari hier te zijn want ik heb het nu al ontzettend 
naar mijn zin! Als er nog ouders zijn die vragen hebben, ik beantwoord ze graag! 

Toename leerlingen de Woordhof 
Doordat er op 1 oktober behoorlijk wat meer leerlingen op school zitten in vergelijking 
met de prognose wordt de personele formatie aangepast. Juf Manon zal vanaf maan-

dag 18 september fulltime werken in groep 3/4. Op deze wijze kan juf Anne extra on-
dersteunen in de grotere groepen op de woensdag. Ook komt er nog een onderwijsas-

sistent voor 20 uur bij. Deze wordt eveneens ingezet in de grotere groepen. Het is 
nog niet bekend wie dat gaat worden en wat de exacte startdatum is. 

 

Kinderboekenweek  
Woensdag 4 oktober start de Kinder-

boekenweek. Deze week mogen de 
kinderen hun lievelingsboek mee naar 

school nemen.  
 
Vrijdag 13 oktober is de afsluiting van 

de Kinderboekenweek. Ook dit jaar 
willen we weer eindigen met een boe-

kenmarkt. Kinderen mogen dan boe-
ken van zichzelf verkopen. De boeken 

kunnen ze voorzien van naam inleveren bij de groepsleerkracht.  
 
De boekenmarkt zal om 14.00 uur starten. Ook kunt u op dit moment in de klassen 

kijken naar het werk dat de kinderen hebben gemaakt tijdens de Kinderboekenweek.  

Welkom op de Woordhof Sanaa Beumer 
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