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Nieuwsbrief
KERST 2017
Alle kinderen, ouders en teamleden hartelijk dank voor alle
medewerking en samenwerking in het afgelopen jaar 2017.
We hebben veel hulp gehad van ouders om mooie dingen tot stand te
brengen in de school. Ik hoef alleen maar aan de bibliotheek
te denken, daar hebben veel ouders hard aan gewerkt maar dan staat
er nu ook een prachtige bibliotheek die de kinderen veel gebruiken.
Maar ook aan de afgelopen weken, de OV heeft samen met
vrijwilligers, en zelfs met oma’s en opa’s gezorgd voor een prachtig
versierde school maar ook ondersteund bij het kniepertjes bakken en
niet te vergeten het fijne kerstfeest.



Leerlingenraad



Verandering in

Maar zo zijn er veel zaken te noemen die we zonder de inzet van de
diverse mensen niet voor elkaar hadden kunnen brengen.
Heel veel dank daarvoor.

het team

Ik wens u, samen met uw gezin een heel fijne kerst en een geweldig



Verdeling van
taken

Ik vond dit sterretje voor de deur,



Verjaardagen

het had een glinsterende gele kleur .



Kaartjes voor de
Hullen



Oproep nieuw MR
lid

Dit sterretje van goud, is vast al honderd jaar oud.
Ik pakte het voorzichtig op en zei,
ik maak mijn vrienden zeer blij,
want ze krijgen allemaal met kerstmis dit sterretje van
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mij.
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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?

Agenda

Agenda

22

december

Kerstvakantie om 12.15 uur

08

januari

Weer naar school

11

januari

Meester Stephan jarig

18

januari

Bas jarig

29

januari

Schoolarts op school

Voorstelling groepen blauw, rood en oranje
De kinderen van de groepen blauw, rood en oranje zijn vrijdag 15 december
naar een voorstelling geweest. De voorstelling, in de vorm van een sprookje,
werd uitgevoerd door de oudertoneelgroep van OBS De Nijenoert.

Voorstelling
groepen
blauw, rood
en oranje

Het sprookje heet ‘de gouden toverketting’ en vertelt het volgende verhaal:
Het verhaal van 'De gouden toverketting' speelt zich af in China. Rond het paleis
van de keizer van dit supergrote land doet prinses Leika een bijzondere vondst,
een prachtige toverketting van goud. Zij brengt deze naar haar vader, keizer Ho,
die vervolgens verrassende ontdekkingen doet. Keizer Koshi van Japan en zijn
zoon Sato zijn van plan de ketting te stelen en sturen twee échte
zwaardvechters. Maar China heeft óók een dappere strijder...
De spannende en komische gebeurtenissen wisselen elkaar snel af in dit
sprookje. Natuurlijk is er een vleugje romantiek bij, én - zo hoort het! - een
happy end! De kinderen hebben genoten.
We zijn met auto’s naar OBS De Nijenoert in Leek
Geweest. We willen de ouders die gereden hebben
hiervoor bedanken!
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Sinterklaasviering
Dinsdag 5 december brachten Sinterklaas en drie van zijn pieten een bezoek
aan ‘t Hoge Holt. Vol verwachting zong iedereen mee met de Sinterklaasliedjes.
Meesters, juffen, ouders maar vooral de kinderen.
Toen ging de telefoon…
Sint en zijn pieten zaten nog heerlijk te ontbijten in het Langewold Hotel.
Dus allemaal de jassen aan en in een optocht, de kinderen met zelfgemaakte
muziekinstrumenten, naar het Langewold Hotel. En in diezelfde optocht met
Sinterklaas en drie pieten terug naar school. Daar werd weer goed gezongen en
ontdekte iedereen dat Sinterklaas heel goed accordeon kan spelen!

Sinterklaas
viering

Sint heeft met zijn pieten de klassen een bezoek gebracht.
Ook de oudervereniging kwam langs de klassen met
ranja, speculaas, kikkers en muizen.
In de koffiekamer was er voor de meesters en jufffen
wat lekkers.
Wat een leuke en gezellige ochtend!
Geschreven door Janet Huiting

Leerlingenraad
We hebben op school weer een nieuwe leerlingenraad.
Na een spannende verkiezingsstrijd zijn er 8 leerlingen gekozen uit
de verschillende groepen.
Uit limoen: Noah en Aron
Uit groen: Thijs en Abdul
Uit geel: Jens en Youri
Uit Aqua: Yvonne en Tristan

Leerlingenraad

We hebben al een eerste vergadering achter de
rug, waarin goed gesproken is over wat we in de
leerlingenraad gaan doen, hoe we moeten
samenwerken en wat de rechten en plichten van
de leden zijn.
Met elkaar gaan we aan het werk om de school
nog beter te maken en de leerlingen mee te
laten denken over hun school maar ook om hun
medeverantwoordelijk te maken voor het reilen
en zeilen op de school.
Ik wens ons een heel fijn leerlingenraad jaar toe.
In februari komen we weer bij elkaar of zoveel eerder als dat nodig mocht zijn.
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Verandering binnen het team
Binnen het team gaat wat veranderingen optreden.

Verandering
binnen het
team

We krijgen na de vakantie veel nieuwe kinderen in een aantal groepen.
In blauw komt Manuel. In groep rood komen: Wessel en Rick maar ook groep 4:
Anna, Matthijs, Dylan Jeandeline, Kristian en Marcel. In oranje Sebastiaan en
Lars. In limoen komt Ray. In geel Rowan. En in Aqua komt Danny.
Dat zijn veel nieuwe leerlingen voor na de vakantie. Omdat groep rood aardig vol
raakt krijgen we een extra onderwijs assistent.
Meester Martijn begint vijf ochtenden in de week als onderwijsassistent en na de
voorjaarsvakantie zal hij een eigen groep krijgen in het speellokaal van
de kleuters. Daar gaan dan de kinderen die nu in groep 4 zitten naar toe. Meester
Martijn is bij ons bekend, hij heeft bij ons een aantal keren stage
gelopen, zowel in de groep als bij de gymnastiek.
De aanwas van kinderen is momenteel heel groot, de groepen zijn (behoorlijk)
vol. Maar het bestuur probeert dat samen met ons team goed op te lossen.
Maar nog een verandering:
Meester Paul gaat twee dagen werken op de Esborg, dat zal op dinsdag en
woensdag zijn. De andere dagen zal hij nog gewoon bij ons op school zijn.
Hij wordt vervangen door Meester Danel, ook meester Danel is bij ons bekend,
hij heeft ook stage bij ons gelopen in het verleden. Op de maandag en woensdag
is meester Danel in groep limoen, op dinsdag in groep aqua.
Wij wensen meester Paul veel succes op de Esborg.

Verdeling van taken

Verdeling van
taken

Ik zelf, juf Nettie, werkt de hele week voor het bestuur van OPO Noordenveld.
Op dinsdag, woensdag, ben ik aan de Groene Zoom, het kantoor van OPON. Op
maandag, woensdag na 11.00u, donderdag en vrijdag ben ik op ’t Hoge Holt.
Maar de dinsdag en een deel van de woensdag werk ik voor alle scholen in
Noordenveld en ben ik verantwoordelijk voor de overkoepelende zorg op deze
scholen. Regelmatig doe ik ook nog iets voor Penta Primair en Westerwijs.
(Na 1 januari gaan deze besturen samen en heet dan Quadraten).
Op de dinsdag en woensdag vervangt juf Ineke mij op ’t Hoge Holt. Zij kan dan al
uw vragen beantwoorden en is die dagen ook verantwoordelijk voor de gang van
zaken op de school. Uiteraard blijf ik de eind verantwoordelijke voor de school.
Juf Ineke en ik werken nauw samen met elkaar maar zeker ook met de andere
teamleden om uw kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
Heeft u daarover vragen?
Dan horen wij dat graag.
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Verjaardagen januari
In januari zijn de volgende kinderen jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!!
04 - 01
07 - 01
09 - 01
17 - 01
18- 01
23- 01
24- 01
24- 01
26- 01

Naomi van Wijk
Roberto Rozema
Bas van der Velde
Kyano Riepma
Finn Coeling
Brandon Toh
Jort Jager
Jorge Postmus
Pascal Rutgers

Wit
Paars
Zilver
Rood
Blauw
Zilver
Zilver
Geel
Zilver

Verjaardagen
januari

Kerstkaartje
We weten allemaal hoe leuk het is om kerstkaarten te versturen en vooral ook te ontvangen.
Bij veel eenzame ouderen blijft de brievenbus echter leeg rond de kerstdagen. Een kaartje in
de brievenbus van een vriendelijke onbekende betekend daarom veel voor hen.
Om hen een hart onder de riem te steken deed 't Hoge Holt mee met een mooie actie van het
Nationaal Ouderenfonds.
"Als je verdrietig bent, voel je je soms even alleen.
Maar eenzaam blijf je soms altijd."
De groepen blauw, rood, oranje, paars en wit schreven
kerstkaarten voor eenzame ouderen.
Vanmiddag hebben we ze persoonlijk afgeleverd bij
bejaardentehuis De Hullen.
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