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NIEUWSBRIEF
Tweewekelijkse nieuwsbrief met informatie over
OBS de Woordhof in Hummelo. Onze school is een onderdeel van
de Scholengroep IJsselgraaf

Start schooljaar 2019-2020
Afgelopen maandag zijn we aan het nieuwe schooljaar begonnen en wij hebben er veel zin
in. Voor de kinderen toch weer even wennen aan het nieuwe ritme, aan misschien een
nieuwe leerkracht en aan een nieuw lokaal. We hopen er samen een mooi jaar van te maken!

Volksfeest september
Komende week is het zover….. het Hummelse Volksfeest. De leerlingen hebben dinsdag 10
september geen school maar nemen, ‘s middags, na de optocht, deel aan de spelletjes
(groep 1-4) en een zeskamp (groep 5-8) op de feest– en speelweide, aanvang 14.15 uur.
Op woensdag 11 september worden op ons schoolplein om 8.00 uur de (biologisch afbreekbare) ballonnen uitgedeeld. Voor de peuters zijn extra ballonnen beschikbaar, waarna
om 8.30 uur de optocht vertrekt met de schutters en bielemannen. Na de optocht is er een
activiteit voor de peuters en de kinderen van de groepen 1—4. Voor de oudere kinderen
wordt er op school een activiteit georganiseerd. Wij verwachten de kinderen rond 11.00
uur weer op school en daarna mogen ze naar huis.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
In het afgelopen schooljaar hebben wij middels een brief geïnventariseerd hoe u wilt dat er
omgegaan wordt met beeldmateriaal op onze school. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. Mocht u een wijziging willen, dan kunt u hiervoor een formulier aanvragen
bij de administratie: info@woordhof.nl

Welkom op de Woordhof

Milan Bannink
Nash enElla ten Barge
Jop de West
Lex Langelaan
Veel plezier op de Woordhof!
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Agenda:
Dinsdag

10-09

Volksfeest Hummelo

Woensdag

11-09

Volksfeest Hummelo
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