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

Uitnodiging ouderpanel:
Op woensdag 27 november aanstaande staat het eerste ouderpanel van dit schooljaar gepland (in april 2020 het tweede). Dit jaar wil ik beide ouderpanels gebruiken voor input
van ons nieuwe schoolplan. Alle scholen maken om de 4 jaar, op basis van reeds ingezette
ontwikkelingen en op basis van het strategisch beleidsplan van de stichting, een schoolplan
met daarin de belangrijkste beleidsvoornemens. Ons huidige schoolplan loopt in 2020 af en
daarna start een nieuwe periode van 4 jaar.
Graag zou ik op dit eerste ouderpanel van dit schooljaar met u in gesprek gaan over de
bedoeling van het onderwijs: “Waarom doen we de dingen die we doen en wat betekent
dat voor (de toekomst van) het onderwijs?” “Het Onderwijsvragenboek” van Claire Boonstra ( van ‘Operation Education’) gebruiken we daarbij als inspiratie.
Hierbij wil ik u dan ook van harte uitnodigen om met mij mee te denken en te praten over
onderwijs en ontwikkeling in het algemeen en voor OBS de Woordhof in het bijzonder!
Als u op woensdag 27 november (van 20.00 uur tot 21.30 uur) graag wilt meedenken dan
kunt dat laten weten door een mailtje te sturen naar martinemerkx@woordhof.nl of door te
antwoorden op deze mail.
Ik kijk uit naar uw reactie!
Hartelijke groet, Martine Merkx-Willemsen (directeur OBS de Woordhof)

In de middeleeuwen met de kleuters
Vrijdag 1 november hebben wij een bezoek gebracht aan kasteel Bergh. We mochten het kasteel bekijken in echte ridder
en jonkvrouwen kleding.
Ook vandaag zijn we
even terug gegaan in
de tijd. We hebben
gedanst op echte
muziek uit de middeleeuwen!
De kinderen zagen er
allemaal prachtig uit!
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Nu we kasteel bewoners zijn hebben we het ook over materialen en spelletjes uit die tijd. Wat was het toen allemaal anders
en wat is het leuk en leerzaam om alles na te spelen.
Wist u dat de geschiedenis van het schaakspel zo’n 2000 jaar
terug gaat…...
Jong geleerd, oud gedaan!!!

Stadswandeling
We gingen een fietstocht naar Doetinchem maken.
We gingen als eerste naar de oude gevangenis de Kruisberg.
Daar mochten we in een oude cel.
Onze begeleider heeft toen iets verteld wat in die tijd gebeurde.
Daarna fietsten we naar de stad
en toen gingen we naar oude onderduik adressen kijken.
En toen gingen we naar de kerk en gingen daar fruit eten
(om half 12).
Daarna gingen we naar een Joods monument.
Toen gingen we de fietsen pakken en gingen terug naar
school.

Gemaakt door: Franceska Nele Doris.

Denk mee in de GMR
Zowel in onze scholen als in Scholengroep IJsselgraaf is het belangrijk dat er mensen
meedenken over het beleid en de keuzes die gemaakt worden. Dit meedenken kan op de
school in de medezeggenschapsraad (mr) en in de scholengroep in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Net als in de MR zitten in de GMR personeelsleden en ouders. Zij adviseren de bestuurder over verschillende organisatorische zaken, de verdeling
van de financiën over de scholen en de stichting, de hoeveelheid medewerkers op de scholen, het samengaan van scholen, het ontwikkelen van de organisatie, kortom over allerlei
zaken vanuit de scholengroep die een effect hebben op de scholen en daarmee dus op het
onderwijs.

In het afgelopen jaar hebben we dit als klein team gedaan, bestaande uit twee ouders en
twee leerkrachten. Om goed invulling te kunnen geven aan medezeggenschap zijn we op
zoek naar betrokken ouders en leerkrachten die met elkaar en met de bestuurder een verdere impuls willen geven aan de organisatie. Heb je affiniteit met financiën of met kwaliteitsbeleid of wellicht heb je vooral veel zin in ontwikkeling? Dan nodigen we je graag uit
om je bijdrage te leveren. Ervaring in het onderwijs is absoluut geen noodzaak, juist de
ervaring van buiten maakt dat we met elkaar tot nieuwe inzichten kunnen komen.
Wil je meer informatie over wat het inhoudt? Kom gerust een keer een vergadering bij wonen, maar bellen met de voorzitter, Martine Klanderman, mag zeker ook (OBS Mozaïek
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Welkom op de Woordhof
Sjouke Hylkema

Agenda
Woensdag

27-11

Ouderpanel

Donderdag

05-12

Sinterklaasfeest,
leerlingen 12.00 uur vrij

Donderdag

19-12

Kerstviering

Vrijdag

20-12

Start kerstvakantie om 12.00 uur
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