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

Opening Kinderboekenweek
Vanochtend hebben we de Kinderboekenweek geopend
met alle leerlingen van de school en de peuters.
Daarbij hebben we alle activiteiten van de Kinderboekenweek onder de aandacht gebracht: De boekenmarkt
die volgende week vrijdag plaats gaat vinden, het kiezen van een voorleeskampioen in elke groep én de
leesbingo. Dit houdt in dat de kinderen in de Kinderboekenweek op allerlei verschillende plekken en in verschillende soorten boeken gaan lezen. Op deze manier
maken ze hun bingokaart vol. Tenslotte heeft elke
groep van de OR 2 boeken cadeau gekregen. Daar zijn
we erg blij mee en gaan we dankbaar gebruik van maken.
Reminder: Vanaf a.s. maandag 7 oktober kunnen de
leerlingen boeken inleveren voor de boekenmarkt. De
boeken worden ingeleverd bij de eigen leerkracht en
voorzien zijn van een naam.

Wij wensen iedereen heel
veel leesplezier!
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Kanjer activiteit groep 1-2
We zijn in de kleutergroepen bezig met een Kanjer activiteit waarbij de kinderen iets over
zichzelf presenteren in de kring.
Tijdens deze weken krijgt ieder kind een schatkistje voor 1 dag mee naar huis. In dit
schatkistje kunnen kleine voorwerpen worden gedaan die voor uw kind belangrijk zijn. De
volgende dag wordt dit schatkistje weer mee naar school genomen zodat in de kring over
de inhoud kan worden verteld. In de kring staat daarvoor dan de grote vertelstoel klaar.
Op deze manier willen we als Kanjer activiteit laten vertellen in de kring. Iedereen komt
aan de beurt om iets te vertellen over zichzelf en zo leren we elkaar nog beter kennen.

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn de scholen alweer een paar weken in volle gang en hebben de kinderen hun
plekje weer gevonden. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne zomervakantie hebben gehad.
Bijgevoegd is weer ons artikeltje over hoofdluis, het blijft regelmatig een kopzorg! En vaak
steeds weer dezelfde kinderen die er mee te kampen hebben, helaas. De luizen hebben zo
hun voorkeur.
Mocht u hierover nog vragen hebben, tips willen, dan hoor ik dat graag. Natuurlijk kan dat
ook over andere onderwerpen rond gezond opgroeien.
Met vriendelijke groet,
Petra Keizer, jeugdverpleegkundige
App-contact: 06-25644094
Mailcontact: p.keizer@ggdnog.nl

Agenda:
Woensdag

09-10

Informatieavond

Maandag

14-10

Studiedag, leerlingen vrij

Maandag

21-10

Start herfstvakantie t/m 25-10
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