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Nieuwsbrief
Een nieuw schooljaar

Parkeren

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, van harte welkom allemaal!
Wij hopen dat u en jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer
zin hebben om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Wij hebben er in
ieder geval weer zin in. De eerste week zit er inmiddels op, naast het
normale programma is er deze week veel tijd vrijgemaakt voor kennismakingsactiviteiten. De komende week zal dit weer het geval zijn.
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In de week van 11 september vinden de informatieavonden plaats. U kunt tijdens deze avond
kennismaken met de leerkrachten en de
andere ouders van de groep van uw kind. We vertellen
u dan hoe we werken in de groepen en welke regels
en afspraken er zijn. Ook heeft u de gelegenheid om
vragen te stellen. Na deze avond weet u hoe een
schooldag van uw kind er ongeveer uitziet. Voor de kinderen is het
belangrijk dat er een goed contact is tussen school en thuis.
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Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Agenda
Week van 11 september
14 september
16 september
19 september
21 t/m 22 september.
25 september
26 september
4 oktober
5 oktober
16 oktober
18 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober

Infoavonden
Infoavond groepen blauw, rood en oranje
Juf Annemarie jarig
Schoolreis blauw, rood en
oranje
Schoolreis bovenbouw
Schoolarts op school
Voorstelling groep groen, geel en aqua
Rodermarkt leerlingen vrij
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Schoolarts op school
Voorstelling groep oranje en paars
Groep limoen naar gevangenismuseum
Herfstvakantie

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

De datum van de middenbouwschoolreis is nog
niet bekend. Zodra deze bekend is zullen we deze
vermelden.
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Gymnastiek

Gymnastiek

Maandag: Aqua
Dinsdag: blauw, rood, oranje en paars
Donderdag: blauw, rood, oranje, wit, paars, zilver,
limoen, groen, geel.
Vrijdag: zilver, wit, limoen, groen, geel en aqua
Denkt u aan de gymkleding?

Schoolreisgeld

Schoolreisgeld

Voor de zomervakantie heeft u de rekening voor het schoolreisgeld
gekregen. Wij gaan altijd in september op schoolreis. Helaas hebben we
nog niet voor alle kinderen het schoolreisgeld binnen.
Wilt u zo vriendelijk zijn de bijdrage alsnog zo spoedig mogelijk over te
maken? Mocht het geld niet voor 11 september
op onze rekening staan dan kan het kind helaas
niet mee.
De ouders van de bovenbouw hebben deze week
de rekening ontvangen voor de tweede termijn.
Deze moet voor 14 september betaald zijn.
U kunt altijd bij Nettie Feenstra terecht om over
een passende regeling te praten, mocht het
bedrag u even niet uitkomen.

Facebook en website school

Foto’s

Regelmatig zetten wij berichtjes op Facebook en op de website
van onze school. Zo blijft u een beetje op de hoogte van
de activiteiten bij ons op school.
Deze berichten worden dikwijls aangevuld met foto’s.
Als u niet wilt dat uw kind op deze foto’s op Facebook of op
onze website komt, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.

Adressenlijst
Adressen

Binnenkort ontvangt u een adressenlijst met alle namen en adressen van
de kinderen. Bij calamiteiten kunnen we elkaar dan snel bereiken.
Als uw gegevens niet op deze lijst vermeld mogen worden wilt u dit dan
voor dinsdag 12 september mailen naar Gea : mail@thogeholt.nl
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Activiteitenladders Noordenveld
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe schooljaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of zingen? Het kan allemaal, want de activiteitenladders komen
weer uit. De ladder loopt van oktober t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking
met verenigingen en instellingen. Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 12 september op via
http://www.welzijninnoordenveld.nl/sport-en-cultuur.

Activiteitenladders
Noordenveld

In Roden kun je bijvoorbeeld Gymmen, Spookzwemmen, Cartoon tekenen of
mee doen met Freerunning.
In Peize kun je een workshop ‘Lekker in je lijf’ volgen, zingen of je eigen echt
werkende klok maken.
De sportcoach in Norg heeft ook weer leuke activiteiten op de planning. Wat
dacht je van een workshop Waterpolo of Jeugdbridge?
Onze cultuurcoach heeft voor Norg o.a keramieken en het maken van een
griezelig kunstboek op het programma staan.

Schoolreis blauw, rood en oranje
Op dinsdag 19 september gaan de groepen blauw, rood en oranje op schoolreis naar De Naturij in Drachten. We vertrekken om 9 uur. De kinderen mogen
gewoon om half 9 op school komen. We zijn om 15.00 uur terug op school. De
kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee. Denkt u aan speelkleding. Wij hebben er zin in!

Schoolreis
onderbouw
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Bibliotheek op school
De zomervakantie is alweer voorbij en zoals eerder aangekondigd starten
we met de “Bibliotheek op school”.
Hiervoor vragen we voor het uitlenen van lees– en/of documentatieboeken
een aantal vrijwilligers, die voor alle groepen in de schoolbibliotheek willen
helpen.
Wat houdt deze taak in?
-boeken uitlenen en innemen van de leerlingen.
-boeken opruimen
-boekenkasten opruimen en netjes houden.
Het is voor 1 keer in de week een uurtje, tijdstip en dag in overleg met ons.
Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak we hulp nodig hebben.
Wilt u zich aanmelden om mee te helpen er een goed draaiende schoolbibliotheek van te maken? Dan kunt u zich opgeven bij de leerkrachten of
een mail sturen naar één van ons:
Marie: m.dewinter@thogeholt.nl
Gina: g.kooistra@thogeholt.nl
School
bibliotheek

Schoolbibliotheek? Hoe zat dat ook alweer …?
We verzamelen alle leesboeken op een centrale plaats in school en de
kinderen kunnen daar hun leesboekjes lenen voor in de klas.
Het voordeel hiervan is dat er meer variatie in leesniveaus te vinden zijn,
zodat de kinderen makkelijker boeken kunnen lenen die passen bij hun
leesniveau. Ook de documentatie-boeken zullen daar een nieuwe plaats
gaan vinden. De bibliotheek zal ons hierin gaan ondersteunen en zal
Medeverantwoordelijk zijn voor een wisselende collectie. Bovendien
zorgen zij voor uitbreiding van ons boekenbestand.
Met de bibliotheek op school …..
- wordt een structurele samenwerking aangegaan tussen school en
Bibliotheek
- worden alle leerlingen van een school automatisch lid van de bibliotheek
en wordt thuis lezen gestimuleerd
- kunnen kinderen vanaf school de collectie van de bibliotheek bekijken en
gratis boeken reserveren
- snuffel je op school en ook thuis op een kindvriendelijke manier in de
Collecties
- heb je thuis en op school toegang tot allerlei leuk leesnieuws op de startpagina van de Bibliotheek op School
- kunnen kinderen hun eigen leeslogboek bijhouden
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Onderstaand strookje voor als de nieuwsbrief op papier ontvangen is:
Opgave voor de Schoolbibliotheek
Naam: ……………………….
Vader/moeder van ……………….uit groep ……………….geeft zich op om
mee te helpen in de schoolbibliotheek.
Voorkeurdag(en) …………………………………………………………...

- Inzamelingsactie sportschoenen/kleding
voor Kledingbank Noordenveld Heeft u of uw kinderen nog (schone en bruikbare) sportschoenen en of
sportkleding liggen waar u niks meer mee doet? Kledingbank Noordenveld heeft hier belang bij.
De Kledingbank van Noordenveld organiseert in samenwerking met de Sportcoaches van Noordenveld een speciale inzamelingsactie voor sportschoenen/
kleding voor kinderen en volwassenen.
De Kledingbank in Roden beschikt over een aparte sportafdeling. De vraag
naar sportkleding en (vooral) sportschoenen neemt toe en het aanbod is vaak
niet voldoende. Om wat meer sportschoenen/kleding naar de kledingbank te
krijgen wordt deze speciale inzamelingsactie georganiseerd.

Inzamelingsactie
kleidingbank

U kunt de gehele maand september al uw (schone en bruikbare) sportschoenen/kleding inleveren op de volgende locaties in Noordenveld:
Roden:
nersplein
Norg:
Peize:

Sportcentrum de Hullen, VV Roden, VV Nieuw-Roden, InwoDe Brinkhof, Bewegingscentrum/zwembad.
Sporthal Peize.

Op de locaties staan speciale manden waar u de sportschoenen/kleding kwijt
kunt.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal ook dit jaar net als het afgelopen half jaar eens in de twee
weken verschijnen.
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Informatieavond groepen blauw, rood en oranje
De informatieavond van de groepen blauw, rood en oranje vindt plaats op
donderdag 14 september. We starten om 19.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind:
Blauw: i.driesen@thogeholt.nl
Rood: g.kooistra@thogeholt.nl
Oranje: m.wiersum@thogeholt.nl

Informatieavond

We hopen op uw komst!

Parkeren
Het kan behoorlijk druk zijn voor en na schooltijd
met auto’s en taxi’s die de kinderen komen
brengen en halen.
Wilt u als u op het plein naast de school parkeert
de auto met de koplampen gericht op het plein
parkeren. De taxi’s parkeren ook op deze manier.
Op deze manier proberen we het zo veilig
mogelijk te maken voor de kinderen.

Parkeren

