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Lesdag Rietveld 

Het laatste schooljaar op de basisschool is al weer enkele weken onderweg. De over-
stap naar het voortgezet onderwijs komt steeds dichterbij voor de leerlingen van 

groep 8. Het Rietveld Lyceum organiseert een lesochtend voor groep 8 leerlingen om 
alvast eens te proeven aan een dag op een middelbare school. Op de lesochtend zul-
len de leerlingen 3 lessen krijgen, volgens een officieel lesrooster. Dit zijn allerlei les-

sen zoals ze in de brugklas gegeven worden. Het doel van de dag is kennis maken 
met het reilen en zeilen op een middelbare school, les van veel verschillende docen-

ten, nieuwe vakken, elk uur naar een ander lokaal, ‘een nieuwe klas’, groot school-

gebouw etc. De lesochtend vindt dit jaar plaats op: 

 

woensdag 29-11-2017 van 8.45-12.30 uur.  

 

Schoolfotograaf 

Op 30 oktober komt de schoolfotograaf 

weer bij ons op school om foto’s te ma-

ken van de leerlingen, de groepsfoto’s te 

maken en de natuurlijk ook de foto’s van 

broertjes en zusjes.  

Een tip van de fotograaf: Trek je kind 

vrolijke kleding aan! 
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Opening Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag kwam de burge-

meester van de gemeente Bronckhorst, 
Marianne Besselink, bij ons op school om 
een griezelig verhaal te komen vertellen 

in het kader van de opening van de Kin-

derboekenweek.  

De jongste ondernemer van Hummelo, 
Daan Smeitink, heeft haar als dank een 
aantal leuke pompoenen cadeau gege-

ven. 

 

Alles verandert, behalve de Manege!!  

Het afgelopen half jaar was een periode vol span-

ning en veranderingen voor Hummeloord. De peu-
ters kregen een hele lieve nieuwe leidster, Juf Pa-

tricia. De ouders en leidsters kregen te maken met 
een nieuwe organisatie, de Stichting Spelender-
Wijs. Het lokaal werd helemaal ‘gepimpt’met nieuw 

meubilair en speelgoed en de naam Peuteropvang 
Hummeloord veranderde in Peuterspeelgroep De 

Woordhof.  

 

Wat gelukkig niet veranderde in die hectische periode was het bezoek aan manege 

Het Loenhorst!!!! De peuters mochten gewoon komen rondom dierendag, net als 
voorgaande jaren. Een ritje, soms met losse handen, op de rug van Laurens en Ja-

mes (Bond), zorgde voor heel veel plezier en ontspanning. Het liedje “Paardje be-
slaan” kreeg betekenis omdat George (“die meneer onder Lex”) de peuters de ijzer-
tjes van het paard liet zien (zie foto). Het zadel, de teugels en de stijgbeugels kon-

den van dichtbij bekeken worden. Maar...de paarden die poepten in de bak, zorg-
den voor neusdicht knijpende, gniffelende hilariteit. Na afloop was dit hetgeen waar 

over ze niet uitgepraat raakten! 

 

 

Bericht van de GGD: 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een informatieflyer die 
gaat over slaapbehoefte bij kinderen. Mocht je nog 
vragen hebben n.a.v. hiervan, loop dan even bij me 

binnen op het inloopspreekuur. De data staan ge-
noemd op de poster in de gang/nieuwsbrief. 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 
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Bericht van de Gruitpoort 

In de herfstvakantie, van 14 t/m 21 oktober, kunnen kinderen in 35 theaters, 
bioscopen, cultuurhuizen door heel Nederland genieten van films, workshops en an-

dere activiteiten. In de Gruitpoort hebben een uitgebreid filmaanbod. 

Daarnaast staan de volgende Cinekid makersdozen klaar voor de kinderen: Verhaal-
lantaarn (ontdek de magie van projectie), Hologram Pyramides maken (een object in 

3d projecteren kan heel simpel) en Wat Als? (Het internet kapot gaat?) 

Kijk voor een volledig overzicht van het programma op www.gruitpoort.nl/cinekid 

 
 

Agenda: 
Vrijdag  13-10  Sluiting en inloop (14.00 uur) Kinderboekenweek 
Maandag  16-10  Start herfstvakantie tot vrijdag 20-10 
Donderdag  26-10  Technieklokaal groep 8 

Maandag  06-11  Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 
 

 
 

 
 

Het team van de Woordhof 
wenst u een fijne en zonnige 

herfstvakantie toe! 

http://www.gruitpoort.nl/cinekid

