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Herinnering ouderhulplijsten 
Graag willen wij het overzicht van hulpouders compleet maken. Mocht u het formu-
lier nog niet ingeleverd hebben, wilt u dit dan z.s.m. doen? B.v.d. 

 
Groep 3-4 naar het bos 

 
Op woensdag 27 september is groep 3-4 naar het bos geweest. In 
de klas waren we met wereldoriëntatie bezig geweest met het 

thema seizoenen. We hebben van alles geleerd over de seizoenen, 
de bomen en vruchten die groeien. In het bos kregen de kinderen 

de opdracht om bladeren te zoeken van 3 verschillende bomen en 
vruchten te zoeken die aan de boom groeien. Er werden veel din-

gen gevonden: beukennootjes, dennenappels en heel 
veel bladeren. Het was een gezellige middag in het bos. 
 

 
 

 
Mail administratie 
Loes (administratie) is inmiddels weer hersteld na een operatie. Mocht u mail hebben 

die bestemd is voor de administratie, dan mag u die vanaf nu weer sturen naar: in-
fo@ woordhof.nl 

Mail, bestemd voor de directie, kan naar: dir@woordhof.nl 
 

 

Graag willen wij Marie-José Knols bedanken voor haar ver-
vanging van Loes op de administratie. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 
Vandaag hebben alle oudste leerlingen een brief meegekregen over de vrijwillige 
ouderbijdrage. Voor de zekerheid is de brief ook als bijlage bij deze nieuwsbrief toe-

gevoegd. 

 
 

Onderwijsstaking/vrije dagen 
U heeft de informatie over de onderwijsstakingsdag op 5 oktober a.s. ontvangen. 
Alle leerlingen zijn deze dag vrij of kunnen gebruik maken van de B.S.O. 

 
Op maandag 16 oktober a.s. start de herfstvakantie tot vrijdag 20 oktober. 
 

Op 6 november a.s. is een studiedag voor de leerkrachten gepland. Misschien kunt 
u dit alvast noteren in uw agenda. De kinderen zijn op deze dag vrij. 

 

Welkom op school 

Levi Boer 

 

Agenda 
Woensdag  04-10   Start Kinderboekenweek 
Donderdag  05-10   Onderwijsstakingsdag, leerlingen vrij! 

Donderdag  12-10   Nieuwsbrief 4 
Vrijdag  13-10   Sluiting en inloop Kinderboekenweek 

Ma t/m vr  16-10  t/m 20-10 Herfstvakantie 
Donderdag  26-10   Technieklokaal groep 8 

 

 

 


