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Meester Luuk jarig
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Workshop kleuren groep blauw en rood
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Juf Janneke jarig
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Workshop kleuren groep blauw en rood
Juf Dorothé jarig
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Schoolarts op school
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Shop online de leukste boeken

theek
Voorstelling

http://thogeholt.daannijman.nl/

Activiteiten in
de herfstvakantie
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Hoe werkt het? Heel eenvoudig! Via deze link gaat u naar de speciaal
door Boekhandel Daan Nijman ontwikkelde Samenwerken loontbasisscholensite.

Schoolbiblio-

groep oranje


Herfstvakantie

Flyer kookworkshop

Op de site staat een op de school toegesneden collectie boeken en
andere producten, maar via de zoekmodule kan in principe alles besteld
worden wat zij in hun winkel te koop aanbieden. De klant kan
de bestelling vervolgens in de winkels in Roden of Groningen ophalen
en afrekenen. Opsturen naar het huisadres met een factuur erbij kan
natuurlijk ook.
Als school ontvangen wij 10% van de bruto omzet. Dat betekent dat
een school van iedere Samenwerken loont-bestelling 10% van het
aankoopbedrag ontvangt.

Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

School- en
wetenschappelijke boeken
(zogeheten S- en Wboeken), en e-readers
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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?

Planning voortgezet onderwijs
Terra Oldekerk
13 november:

Planning
voortgezet
onderwijs

31 januari:

Doe dag.
Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen een indruk hoe
het gaat op het voortgezet onderwijs.
Open huis van 15:30 - 20:30 uur

Activiteitenmiddag:
Op 22 november kunnen de kinderen van 13:30 tot 15:30
zelfstandig een kijkje nemen bij de volgende scholen:
Nijeborg, Ronerborg, Lindeborg en Woldborg.
Nijeborg:

18 en 19 januari:
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Schoolbibliotheek
We gaan van start!
De bieb-moeders zijn ingelicht en na de herfstvakantie komen ze ons 1x per
week helpen in de bibliotheek.
Ze zorgen ervoor dat de boeken allemaal ingenomen worden en dat
de boekenkasten netjes blijven.
Zo is het voor de leerlingen prettig om
naar een leuk boek te zoeken.

School
bibliotheek

We hebben op dit moment nog een
hele saaie inleverbak waar we
de gelezen boeken inleveren.
Als er nou iemand is met een super
leuk idee voor een inlever-boekenbak,
dan horen wij dat graag!

Voorstelling groep oranje
Groep oranje is afgelopen woensdag naar de voorstelling
“De Centrale Geheimenbank” geweest. Dit vond plaats in
de Dobbe, op loopafstand van school. Theatergroep Knars
gaf de voorstelling met poppen en objecten. Het ging over
een plek waar geheimen worden opgeslagen. Hartstikke
spannend! En hoe ga je met geheimen om? Moet je ze altijd bewaren of is het fijn om ze soms te delen? Het was
een hele afwisselende, leuke en spannende voorstelling.
De kinderen hebben genoten.

Voorstelling
groep oranje
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Je hoeft je niet te vervelen in de herfstvakantie!! Er is in Leek n.l. “Nooitnikstedoen”.
Eerst drie dagen, dinsdag 24 t/m donderdag 26 oktober is van 10 tot 17 uur het z.g.n
speelparadijs Rodenburg in de Rodenburghal.
Vrijdag 27 oktober is er een leuke muzikale theatervoorstelling “ De Boomhut” in het gebouw Agora van Stichting SPiNN aan de Rodenburg 1b te Leek.
Aanvang: 14.00 tot 15.00 uur. Entree € 2,00 p.p. Leeftijd: vanaf 6 jaar.
Het verhaal gaat zo:
In de tuin van Robin staat al jarenlang een prachtboom met een mooie boomhut.
Van daaruit kijkt Robin naar de wereld, op eigen wijze, vol kleurrijke verbeeldingskracht!
Dan komt mevrouw Van der Linde langs, een succesvol projectontwikkelaar. Ook zij heeft
verbeeldingskracht: ze ziet een prachtig winkelcentrum voor zich, met parkeergarage.
Alleen die boom staat nog in de weg...
Krijgt mevrouw Van der Linde haar zin? En als de boom sneuvelt, wat sneuvelt er dan nog
meer? Er moet iets gebeuren! De boom moet gered! Maar... misschien moet mevrouw Van
der Linde zelf óók wel gered!
De Boomhut gaat over verbeelding en verwondering, over fantasie en volwassen worden, maar ook over staan voor wie je bent en waar je in gelooft.
Entree is € 2,00 p.p. en na afloop ontvangen alle kinderen een mandarijn. Kinderopvang
begeleiders, ouders of opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom en mogen meegenieten bij
deze voorstelling van een uur.
Zaterdag 28 oktober wordt er een “ Powerparty” in Agora georganiseerd. Er hebben in
het najaar 2016 en dit voorjaar 2017 zo’n dertig bovenbouw leerlingen uit de verschillende gemeenten Leek, Marum en Grootegast meegedaan aan de training Powerkidzzz.
Deze kinderen zijn aangemeld door school of door de ouders en de training is belangrijk voor
hun weerbaarheid en opkomen voor hunzelf. Vaak zijn ze gepest of door andere redenen
onzeker geworden. Na acht middagen van 1,5 uur is het duidelijk te merken dat ze steviger in
hun schoenen staan wat heel fijn is, vooral voor degenen die naar het Voortgezet onderwijs
moeten na de zomervakantie.
Het idee kwam van de kinderen zelf om regelmatig in onze theaterzaal, een swingende
Powerparty te organiseren zodat iedereen zijn hele klas kan uitnodigen om in Agora van
14.00 tot 16.00 uur te feesten. Iedereen is welkom, powerkidzzz maar ook alle andere
basisschoolleerlingen vanaf 6 jaar uit het Zuid-Westerkwartier. Entree is € 2,00 p.p.
Er is een winkeltje met frisdrinken, chips, snoep en gezond eten voor € 0,50 per
consumptiemuntje.
Speelweekvrijwilligers zijn Deejee deze middag en iedereen kan muziek verzoekjes doen.
We hopen op een grote groep enthousiaste kinderen. Ook de begeleiding, spelletjes en het
toezicht wordt door een aantal speelweek vrijwilligers uitgevoerd.
Leuk idee is dat wanneer je jarig bent, gemakkelijk je verjaardag kunt vieren tijdens deze leuke muzikale theatervoorstelling en de Powerparty.
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