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Herfstvakantie

Schoolreis groepen blauw, rood en oranje
Afgelopen dinsdag zijn de onderbouwgroepen naar De Naturij in Drachten
geweest. Toen we daar rond 9.30 uur
aankwamen stond de ponykar al klaar
en mochten we eerst een rondrit
maken over het park.
Onderweg hebben we verschillende
dieren gezien; varkens, kippen,
eenden, schildpadden, een emoe en
nog veel meer. Na deze rit zijn we in de binnenspeeltuin gaan spelen.
De kinderen hadden het enorm naar hun zin. Na de lunch, patat met
een drankje en een ijsje, zijn we de dieren wezen voeren. Ook hebben
we nog even in de buitenspeeltuin kunnen spelen. Helaas moesten we
vanwege het weer al snel weer naar binnen. Maar de kinderen hebben
hier weer heerlijk gespeeld. Om 15.00 uur waren we weer op school.
We hebben een zeer gezellige
leuke schoolreis gehad.
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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?

Even voorstellen

Even
voorstellen

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Karen Ketelaar en ik kom het komende halfjaar op
de maandag en de vrijdag stage lopen bij Mariëlle als orthopedagoog. In 2016 heb ik de Academische Pabo afgerond en ben
ik begonnen met de master ‘kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs ‘(dit is een specialisatie van
orthopedagogiek). Naast het studeren, heb ik het afgelopen
jaar gewerkt als invalleerkracht in Utrecht en Groningen.
Op dinsdag en woensdag ben ik te vinden op de Eskampen in
Peize.
Ik heb er erg veel zin in en hoop een leuke tijd op ’t Hoge Holt tegemoet te
gaan.

Week van de pauzehap
De kinderen van de middenbouw en bovenbouw doen mee aan het programma,
Week van de pauzehap. Dit is een lesprogramma van Ik eet het beter.
De doelstellingen van de Week van de Pauzehap zijn:
Week van de
pauzehap








veel verschillende gezonde tussendoortjes leren kennen;
leren waaróm bepaalde tussendoortjes gezond zijn (Schijf van Vijf);
ervaren hoe leuk én lekker het is om gezonde tussendoortjes te eten, om
te variëren, te combineren en nieuwe smaken
te proeven;
ervaren dat met elkaar eten (bereiden) leuk en
gezellig is;
ontwikkelen de gewoonte om elke dag te kiezen voor gezonde tussendoortjes
(bewustwording van hun eten en drinken).

De week van de pauzehap is van 25 tot en met 29
september. De middenbouw en bovenbouw mag
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HVO onderwijs
Ik wil me graag in het kort even voorstellen.
Ik ben Linda Schild en zal dit schooljaar op HVO geven op school.
Ik kom uit Assen, ben getrouwd en heb 2 dochters. We hebben zowel een hond
als kat met een verhaal. De hond is geadopteerd uit Spanje en de kat is
meegelift uit Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn dan ook wandelen met de hond en
daarnaast vind ik het heerlijk om te lezen. In het weekend vind ik het leuk om
nieuwe recepten uit te proberen.
Bij HVO worden levensvragen aan de orde gesteld, zoals bijvoorbeeld:
Wie ben ik? En hoe zien anderen mij? Wat is geluk? Andere onderwerpen
kunnen zijn: verliefdheid, kiezen, pesten, verhalen, anders zijn, vooroordelen,
wereldburger, vrijheid, geloof, muziek, verschillende culturen, rijk en arm,
sociale media, respect, gevoelens enz. enz. Alles wat belangrijk kan zijn in de
beleving van kinderen hier en in de rest van de wereld en de dilemma’s die ze
daarin tegen komen. Dit laatste is uitermate belangrijk voor de morele
ontwikkeling. Welke keuzes maak je in het leven? Dit alles doen we d.m.v.
praten, schrijven, tekenen, spel, drama enz. Op deze manier proberen we op
een leuke en leerzame wijze leerlingen
hun eigen waarden en normen te laten
ontdekken, maar altijd met respect voor
de ander. Dus ook luisteren naar elkaar
en elkaar accepteren.

HVO
onderwijs

Leefstijl
Start Leefstijl thema 1: De groep? Dat zijn wij!
De Leefstijllessen zijn erop gericht om leerlingen op ongedwongen wijze
vaardigheden te leren die in de samenleving
onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
samenspelen en samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, omgaan met
gevoelens en verschillen, zelf beslissingen durven
nemen en opkomen voor jezelf. Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s.
Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan
hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard
andere accenten worden gelegd. Op dit moment
staat het thema ‘De groep? Dat zijn wij’ centraal.
Binnen dit thema besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep.
Als deze goed is, voelen leerlingen zich beter op hun gemak, zowel bij elkaar
als bij hun leerkracht. De leerlingen leren elkaar beter kennen, hebben we het
over hoe je aardig kunt zijn voor elkaar en maken we afspraken om de sfeer in
de groep prettig te houden

Leefstijl
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Vlinderproject
Vlinderproject

Aankomende weken heeft onze school een paar nieuwe bewoners te weten
eitjes, rupsen en poppen van het koolwitje. De kinderen kunnen getuige zijn van
de metamorfose van een rups tot vlinder. In de groepen zal er aandacht worden
besteed aan het thema “vlinder”. Via ontdekpaden leren de kinderen het leven
van een rups tot vlinder kennen. Wij hopen veel vlinders “geboren” te zien
Worden.

Afval
Vanaf januari 2018 moet de school kosten gaan
betalen voor het ophalen van het afval bij school.
Tot nu toe is dat altijd gratis geweest.

Afval

Om de kosten voor het ophalen van het afval te
beperken hebben we de volgende afspraken in het
team gemaakt.
Leerlingen die een pakje mee naar school nemen
met drinken, nemen hun pakje weer mee naar huis
om het daar bij het afval te doen.
Dit gaat ook zo met verpakkingen van koekjes en
boterhammen.
Wij vragen u dringend om het drinken in bekers te doen en onverpakte
etenswaren mee naar school te geven. Fruit ook graag geschild in een bakje
mee naar school geven.
Vanaf nu gaat alle verpakkingen weer mee terug naar huis.
In de groepen gaat dit al heel goed, veel ouders werken al mee aan deze nieuwe manier van werken.

Schoonmaak
Het bestuur van de school heeft het schoonmaak contract met het schoonmaakbedrijf opgezegd. Het bestuur van OPON heeft nu de schoonmakers in eigen
dienst. Op onze school hebben we twee dames die de school schoonmaken.
Zij hebben allemaal nieuwe schoonmaakmaterialen en middelen gekregen om
de school op een moderne manier te kunnen schoonmaken.
Zij maken dagelijks de school schoon.
Schoonmaak

Ik heb echter wel een vraag:
De toiletten worden ook dagelijks goed schoongemaakt.
Maar sommige leerlingen (vooral jongens in de bovenbouw) maken er een sport
van om naast de wc's te plassen i.p.v. erin.
Dat maakt het naar de wc gaan voor andere kinderen minder aantrekkelijk.
Wilt u de wc hygiëne met uw kind bespreken?
Zodat alle kinderen op hun gemak naar de wc kunnen?
Bij voorbaat dank.
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