Welkom op basisschool
Het Hof!
Voor u ligt het informatieboekje van openbare basisschool
Het Hof. Een school die zich op vele manieren
onderscheidt en u als ouder zo volledig mogelijk wil
informeren over de dagelijkse gang van zaken op school,
de verschillende activiteiten, overlegstructuren, etc.
Alles met maar één doel; er samen met u, uw kind, alle
kinderen en het voltallige team van Het Hof een
onvergetelijke maar bovenal leerzame periode van te
maken.
Het Hof is een basisschool waarbij niet alleen de lesstof
maar ook de zelfstandigheid van uw kind centraal staat.
Dit merken we niet alleen aan de goede aansluiting op het
vervolgonderwijs maar zeker ook tijdens de vele
activiteiten waarbij wij spelenderwijs maar heel bewust
een beroep doen op de samenwerking én creativiteit van
ieder kind.
Uiteraard zal dit informatieboekje niet volledig zijn. Veel
aanvullende informatie vindt u op onze website:
www.obshethof.nl. Maar mocht u vragen hebben, bent u
uiteraard van harte welkom om even bij ons binnen te
lopen en de goede sfeer aan den lijve te ondervinden!
Graag tot ziens!
Annelies Duin
Directeur
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Kleuters
Uiteraard willen wij de overgang van huis naar school
soepel laten verlopen. We kijken in overleg met u of uw
kind direct hele dagen naar school gaat of dat we dit eerst
rustig opbouwen. Uw kind is ook al vóór zijn/haar vierde
verjaardag van harte welkom om één of meer dagdelen
mee te lopen en zodoende alvast wat te wennen. Een
uitnodiging hiertoe krijgt u automatisch van
desbetreffende leerkracht.

Ziekte
Bij ziekte, tandartsbezoek of doktersbezoek verzoeken wij
u voor half negen naar school te bellen, zodat de
leerkracht op de hoogte is van de afwezigheid van uw
zoon of dochter.
Praatkwartiertjes
In november/december en februari/maart zijn er
praatkwartiertjes. Tijdens deze praatkwartiertjes wordt u
op de hoogte gesteld van de vorderingen van uw kind.
Aan het einde van het schooljaar zijn er praatkwartiertjes
op verzoek, dat kan zijn van de leerkracht van uw kind of
van uzelf als ouder.
Uiteraard kunt u met vragen of opmerkingen altijd bij ons
terecht. Neem in dat geval even contact op met de
leerkracht om een afspraak in te plannen.
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Schooltijden
Dag
Maandag

8.30 – 14.00 uur

Dinsdag

8.30 – 14.00 uur

Woensdag

8.30 – 14.00 uur

Donderdag

8.30 – 14.00 uur

Vrijdag

8.30 – 14.00 uur

Inloop
Om de overgang tussen thuis en school zo soepel mogelijk
te laten verlopen mag u uw kind vanaf 8.25 tot 8.30 uur
zelf in de klas brengen.
U kunt uw kind aan het einde van de schooldag op het
plein opwachten.
Eten en drinken
De kleuters eten en drinken in de klas. Wij zien graag het
drinken in een beker, voorzien van naam. We streven
ernaar dat alle kinderen fruit meenemen voor het
tussendoortje. De groepen 3 t/m 8 eten en drinken
eveneens in de groep en hebben daarna een kwartier
pauze.
Gymnastiek
De kleuters gymmen bij slecht weer elke dag in de
speelzaal. Daarvoor hebben ze alleen gymschoenen nodig
(graag voorzien van naam van het kind), die ze zelf
makkelijk aan en uit kunnen doen. Vanaf groep 3 hebben
de kinderen gym in de sporthal (Hamelandhal). De dagen
waarop uw kind gym heeft, staan in de jaarkalender
vermeld.

4

Verjaardag
Van de verjaardag van uw zoon of dochter maken wij
altijd een leuk feest! Wij vragen u om samen met de
leerkracht een tijd en datum af te spreken waarop uw
zoon of dochter de verjaardag gaat vieren. In de groepen
1 en 2 mag u er als ouder ook nog even bijblijven; vaak is
jarig zijn en toegezongen worden namelijk best een beetje
spannend...
Na het zingen mag uw kind de klassen rond om de
meesters en juffen te trakteren. De jarige mag dan 2
kinderen kiezen die met hem of haar meegaan.
Uiteraard maken we ook van de verjaardagen van de
leerkrachten een hele gezellige dag. De data staan in de
jaarkalender.
Uitnodigingen/feestjes/kerstkaarten
Het uitdelen van uitnodigingen voor een kinderfeestje
maar ook het elkaar geven van bijvoorbeeld kerstkaarten,
bij voorkeur niet in de klas. Het kan voor een kind
namelijk erg teleurstellend zijn als hij of zij geen
uitnodiging of kaartje krijgt.
Speelgoed mee (alleen groep 1/2)
Dit mag altijd ná een verjaardag, na Sinterklaas en als we
over een bepaald thema werken.
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Nieuwsbrief, brieven en website
Informatie verstrekken wij zoveel mogelijk per mail. Via
onze website kunt u uw mailadres doorgeven. Ook een
wijziging in mailadres kunt u zelf via onze website
veranderen.
In de laatste week van de maand ontvangt u onze
nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief kunt u als ouder alle
belangrijke informatie lezen voor de komende maand.
Tevens kunt u alle informatie vinden op onze website.
Onder het kopje “ouders” op onze website
(www.obshethof.nl) vindt u alle belangrijke informatie die
u als ouder nodig heeft. Bij “post” staan de laatste
nieuwsbrieven en kunt u ook alle brieven vinden die de
laatste 6 weken aan de kinderen zijn meegegeven.
Onder het kopje “algemeen” vindt u informatie over de
dagelijkse gang van zaken.
Onder “leerlingen” staat informatie die betrekking heeft op
de eigen groep. Hier kunnen kinderen en ouders lezen
waar de groep mee bezig is en vindt u bijvoorbeeld ook
het huiswerk van de groep. Mist u op onze website nog
belangrijke informatie? Meld dit dan bij ons. Wij zullen dit
dan alsnog op de site plaatsen.
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Ouders en School
School is natuurlijk veel meer dan alleen maar lessen
volgen. Er worden activiteiten georganiseerd maar ook het
(school-)beleid moet continue worden ontwikkeld en waar
mogelijk nog verder worden verbeterd. Van leerkrachten
kan niet worden verwacht dat ze al deze zaken alleen
organiseren en uitvoeren. Om te zorgen dat uw kind de
schooltijd op een goede, prettige manier kan doorbrengen
is de hulp van ouders dan ook onmisbaar.
Activiteiten
Naast de reguliere lessen worden er op onze school veel
activiteiten georganiseerd. De oudervereniging
ondersteunt ons bij de organisatie en uitvoering van deze
activiteiten, vaak met extra hulp van ouders.
Expressie
Na de herfstvakantie hebben we expressie op
donderdagmiddag. We hebben twee groepen. De
leerlingen van groep 2-3-4 en groep 5-6-7-8 gaan samen.
In gemengde groepjes werken ze met papier, klei, hout
etc.
Sinterklaasviering
Natuurlijk komt Sinterklaas ook bij ons op school! De
dagen voor zijn komst zijn wij altijd al druk met allerlei
activiteiten. Ieder jaar bedenken we weer een nieuw
thema/verhaal.
Schoenzetavond groep 1 t/m 4
In de week voor de Sinterklaasviering op school, mogen
de kinderen ook op school hun schoen zetten! We doen dit
gezellig in de eigen klas, ‘s avonds om 18.30 uur. We
zingen liedjes, lezen een leuk verhaal voor en drinken
warme chocolademelk. Ook alle ouders zijn dan van harte
welkom en hebben ook voor u (in de hal) een lekker kopje
koffie of thee klaar staan. Om 19.00 uur is de avond
afgelopen en gaan de kinderen weer naar huis. En dan
maar hopen dat de Rommelpiet niet komt….

7

Kerstmis
Vlak ná Sinterklaas beginnen de voorbereidingen voor de
kerst. De school wordt sfeervol versierd en het
“kerstdiner” wordt voorbereid. De kinderen bedenken in
de klas wat zij graag tijdens de kerstviering willen eten.
Op de deur van het lokaal hangt dan een papieren
kerstboom met daarop de lekkernijen omschreven die de
kinderen hebben bedacht. Aan ouders wordt dan gevraagd
of zij een onderdeel van het eten willen klaarmaken. Op
de donderdagavond voor de kerstvakantie komen alle
kinderen naar school om samen te genieten van het
kerstdiner. Voor ouders is er tijdens het diner de
mogelijkheid voor een gezellig samenzijn op het
schoolplein. Er wordt glühwein geschonken en onder het
genot van een hapje, drankje en een geweldig stukje livemuziek kunt u wachten tot de kinderen uitgegeten zijn.
Carnaval
Ook carnaval wordt gezamenlijk gevierd. Er wordt door de
kinderen geplaybackt en gehost. Aan het einde van de
ochtend lopen we met de hele school een rondje door het
centrum van Lichtenvoorde: onze alom bekende (en
beruchte) lawaaioptocht..!
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Kamp en bosdag
Het schoolkamp is voor vele kinderen het hoogtepunt van
het jaar.
De kleuters hebben hun bosdag. Ieder jaar kiezen we een
thema dat dan de hele dag centraal staat.
Ook de exacte data van het kamp en van de bosdag kunt
u vinden in de jaarkalender.
T(H)offe avond
Een gezellig feest als afsluiting van het schooljaar. Voor
iedereen zijn er lekkere hapjes en drankjes, de kinderen
kunnen verschillende spelletjes en andere activiteiten
doen.

Eindejaarsfeest en eindtoneel
Op Het Hof wordt aan het eind van het schooljaar afscheid
genomen van groep 8. De kinderen uit groep 8 voeren dan
een zelfgemaakte musical op.
In de laatste schoolweek sluiten we samen met alle
kinderen het schooljaar af met een gezamenlijke activiteit;
we noemen dit het eindejaarsfeest.
De afgelopen jaren hebben we o.a. een vossenjacht en
een puzzeltocht door het dorp georganiseerd.
Groepsvoorstelling voor ouders
1 x per jaar geeft uw kind een voorstelling met zijn groep
voor de hele school. Van 13.30 – 14.00 uur wordt u
uitgenodigd om te komen kijken.
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Project
Op Het Hof hebben we 1 x per jaar een groots
schoolproject, waarbij alle kinderen over een zelfde thema
werken. De kinderen zijn dan een aantal weken heel druk
met velerlei activiteiten. Aan het eind van ieder project
organiseert de school een tentoonstelling. Op deze avond
kunnen ouders, opa’s en oma’s, buren en alle andere
belangstellenden komen kijken naar het werk van “hun”
kind. De datum van de tentoonstelling vindt u in de
jaarkalender.

Medezeggenschapsraad (MR)
Doelstelling
De MR heeft een ondersteunende rol in de ontwikkeling
van het schoolbeleid. De MR heeft daarbij de bevoegdheid
tot het geven van adviezen en in een aantal gevallen ook
instemmingrecht. Tevens stelt de MR zich tot doel het
onderlinge contact met ouders te verbeteren om zodoende
meer te kunnen betekenen voor u en voor de school.
Samenstelling
De MR bestaat op Het Hof uit 3 leerkrachten en 3 ouders.
Dit aantal is gerelateerd aan het aantal leerlingen op
school. Alle leden kennen een zittingsperiode van drie jaar
en zijn daarna herkiesbaar.
Werkzaamheden
De medezeggenschapsraad heeft overleg met de
oudervereniging, het team, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) en met het bestuur
waaronder (Reflexis). De MR houdt zich voornamelijk
bezig met wet- en regelgeving, maar bespreekt ook
allerlei andere zaken die met het schoolbeleid te maken
hebben.
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Oudervereniging (OV)
Wat doet de Oudervereniging?
De oudervereniging ondersteunt het team bij activiteiten,
zodat kinderen en ouders zich thuis voelen op Het Hof en
zo een fijne herinnering hebben aan hun tijd op onze
school.
Wat is de taak van de OV?
De OV helpt op school bij de organisatie en uitvoering van
een groot aantal activiteiten zoals: T(H)offe avond,
Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, lente- en herfstfeest,
afsluiting schooljaar enz.
De oudervereniging speelt in op de wensen van ouders en
stimuleert hun betrokkenheid.
Hoe komt u in de OV?
Elk OV lid is in principe na 3 jaar aftredend en
herkiesbaar.
Een eventuele verkiezing wordt gehouden tijdens een
algemene ouderavond in september of oktober.
Iedere ouder of verzorger van een kind op Het Hof kan
zich kandidaat stellen als lid en is kiesgerechtigd.
Uit de leden wordt een voorzitter, secretaris en
penningmeester gekozen.
Leden van de Oudervereniging kunnen zich herkiesbaar
stellen zolang zij kinderen op school hebben.
Ouders die interesse hebben kunnen dat natuurlijk altijd
aangeven bij de voorzitter van de oudervereniging. In de
jaarkalender kunt u lezen welke ouders in de OV zitten en
hoe u contact met hen kan opnemen.
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Vergaderingen
De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Bij deze vergaderingen is ook altijd iemand van het team
aanwezig. Dit ten behoeve van informatie-uitwisseling
tussen het team en de oudervereniging en om zaken op
elkaar af te stemmen.
De vergaderingen zijn openbaar en de exacte data staan
op de jaarkalender. De uitnodiging en notulen vindt u op
de website van Het Hof. Ook u heeft de mogelijkheid om
agendapunten in te brengen. Deze kunt u indienen bij de
voorzitter van de oudervereniging. Uiteraard kunt u ook
tijdens de vergaderingen onderwerpen aandragen.
Luizencontrole
Op school is een aparte werkgroep ingesteld om te
voorkomen dat luizen zich op school verspreiden. De
werkgroep zorgt er voor dat de kinderen regelmatig op de
aanwezigheid van hoofdluis worden gecontroleerd. De
werkgroep bestaat uit ouders en functioneert los van de
oudervereniging.
De controles vinden direct na iedere vakantie plaats.
Wanneer er in een groep hoofdluis wordt aangetroffen
handelen wij op de volgende wijze:
Stap 1
de ouders van een kind met hoofdluis worden
door de leerkracht direct op de hoogte gesteld.
Stap 2
alle ouders worden door middel van een
brief op de hoogte gesteld.
Stap 3
de luizenwerkgroep controleert de groep na 2
weken nogmaals. Mocht er in de groep nog
steeds hoofdluis voorkomen dan herhalen wij
de stappen 1 en 2
Stap 4
als de groep weer hoofdluisvrij is, wordt u
daarover ook weer geïnformeerd.
Voor vragen over hoofdluis kunt u altijd contact
opnemen met : Kirsten Simmelink (0544-379486)
De regelmatige controles en de effectieve aanpak bij
geconstateerde hoofdluis blijkt reeds succesvol.
Hoofdluis komt op onze school gelukkig steeds minder
voor!
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Overige activiteiten
Naast alle reeds genoemde activiteiten en werkgroepen
zijn er ook andere gelegenheden waarbij de hulp van
ouders noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het halen of
brengen van kinderen naar een voorstelling of film, of bij
het helpen van speciale activiteiten in de klas. Hiervoor
worden ouders benaderd door de betreffende leerkracht.
Tot slot
We gaan ervan uit dat u, na het lezen van deze
informatie, een goed beeld heeft gekregen van het “reilen
en zeilen” bij ons op school. Mocht u na het lezen van dit
boekje nog vragen en of opmerkingen hebben, dan horen
wij die graag!
Het team van obs Het Hof
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