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Thema avond GMR op ’t Hoge Holt
Dinsdagavond vond er een thema avond
van de GMR plaats op ’t Hoge Holt.
Alle MR leden van alle scholen van OPON
waren uitgenodigd om het thema
Trots op OPON bij te wonen.
Ongeveer 50 belangstellenden waren
aanwezig.
Zij konden 4 workshops volgen:
De Talentklas uit Peize
Passend Onderwijs namens ’t Hoge Holt en het ondersteuningsteam
Muziek op school verzorgd door de Poolster
Het ouderportaal van Parnassys, de Hekakker verzorgde dit thema.
Het was een gezellige, leerzame en prettige avond waar veel MR leden
met elkaar in gesprek kwamen. En waar ik als directeur van onze
school zo trots op werd?
Onze leerlingen hadden voor de hapjes
gezorgd die bij de koffie en de drankjes
geserveerd werden.
Zij hadden dinsdagmiddag gebakken,
gesneden, geprikt enz.
Bedankt kids!!!!
Nettie
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Gymnastiek

Gymnastiek

Maandag: Rood en Aqua
Dinsdag:
Blauw, rood, oranje en paars
Donderdag: Blauw, Oranje, Wit, Paars, Zilver,
Limoen, Groen en Geel
Vrijdag:
Zilver, Wit, Limoen, Groen, Geel
en Aqua
Denkt u aan de gymkleding?

Voorstelling groepen blauw en rood.
Op donderdag 8 februari zijn de kinderen van de groepen blauw en rood naar
een voorstelling geweest die aangeboden werd vanuit het cultuurmenu.
Het Zwanenmeer van Tsjaikovski is het
hoogtepunt van het klassiek,
romantische ballet. Het gaat over een
ongelukkige liefde: prins Siegfried houdt
van prinses Odette die door tovenarij in
een witte zwaan is veranderd.
De prins kan deze betovering verbreken
door een eed van eeuwige liefde af te
leggen.

Voorstelling
groepen
blauw en
rood

Dit wordt verhinderd door de tovenaar die zijn dochter Odile, die als twee
druppels water op Odette lijkt, in een zwarte zwaan verandert.
Klein Zwanenmeer van Cordua en Magnus is een danstheatervoorstelling
waarin dans wordt gecombineerd met poppentheater en magisch
schimmenspel op een bewerking van de muziek van Tsjaikovski.
Met veel fantasie en humor vertalen choreografen Jördis Cordua en
Regina Magnus het beroemdste ballet aller tijden naar de belevingswereld van
jonge kinderen. De kinderen hebben genoten van de voorstelling.
Drie dagen van tevoren hoorden we dat de voorstelling niet bij ons op school
gegeven werd maar op De Poolster in Nieuw-Roden. Gelukkig was het vervoer
snel geregeld, ouders bedankt!

Nieuw telefoonnummer

Nieuw
telefoonnummer

De vader van Charissa Wiegers heeft een nieuw
telefoonnummer:
06-45958582
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Verjaardagen maart
In maart vieren de volgende kinderen hun verjaardag.
Alvast van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van!!
02-03
04-03
06-03
07-03
09-03
13-03
15-03
15-03
16-03
21-03
21-03
24-03
25-03
26-03
30-03

Charissa Wiegers
Kay Mennes
Sem Reilman
Jorrit Hidding
Beau Wiersma
Stefano Margaroli
Jarno Bron
Sam Wilner
Ray Spanninga
Demi Bouma
Julia Jozef
Dani Nieborg
Vincent de Jong
Gerrian Vogelzang
Rick Zwolle

Limoen
Geel
Groen
Zilver
Paars
Paars
Geel
Geel
Limoen
Aqua
Groen
Aqua
Paars
Aqua
Paars

Verjaardagen
maart

Logopedie
Juf Magda zou afgelopen woensdag geopereerd worden.
Helaas kreeg zij de buikgriep en kon de operatie niet doorgaan.
Volgende week is juf Magda daarom gewoon op school.
De operatie zal nu in de voorjaarsvakantie plaatsvinden.
De eerste weken na de voorjaarsvakantie zal juf Magda niet op
school zijn.

De logopedie zal niet worden vervangen. Mocht het raadzaam zijn om
de logopedie in een logopediepraktijk op te starten, dan heeft juf Magda
contact opgenomen met de betreffende ouder(s)/ verzorger(s).
Juf Magda, sterkte met de operatie en het herstel!!

Rijksmuseum
De kinderen uit de bovenbouw gaan op vrijdag 9 maart met de bus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. Naast een vol programma zullen de kinderen ook
het wereldberoemde schilderij 'De Nachtwacht' bewonderen.
Om de rondleidingen te kunnen betalen zamelen de kin
deren tot 5 maart lege statiegeldflessen in.
Hier kunnen we het dure uitje mede mee bekostigen.

Logopedie
Rijksmuseum
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Verhuizen
Luna Kroeze uit groep wit is verhuisd naar:
Norgerweg 1-17, 9493 PC De Punt
Naomi Blokzijl uit groep blauw is verhuisd naar:
Havezathenlaan 105, 9301 SG Roden
Verhuizen

Ook Kymani Hof uit groep aqua gaat verhuizen.
Per 15 maart 2018 is het nieuwe adres:
‘t Zuden 123, 9351 LE Leek.
Veel plezier in jullie nieuwe woning.

Gezondheidsweek
In het kader van de gezondheidsweek, georganiseerd door Welzijn in
Noordenveld, hebben de leerlingen van groep aqua, geel en limoen smoothies
gemaakt.
Twee studenten kwamen met allerlei soorten fruit,
melk, yoghurt en blenders op school om samen
met de kinderen smoothies te maken. De kinderen
lieten het zich goed smaken. Daarnaast werden er
flesjes water uitgedeeld.
Water drinken is gezond en alle kinderen genoten
van hun flesje water.
Sommige kinderen vullen hun flesje regelmatig bij!

Gezondheidsweek

Volgende week zullen er sportcoaches in de pauze
langskomen om kinderen enthousiast te maken
voor pleinspelletjes. Deze spellen uit het
pleinspelenboekje kunnen daarna onder
begeleiding van de pleinwachten gespeeld
worden.
Tenslotte zijn er lessen aangeboden op
het gebied van gezondheid die door de
eigen leerkracht aangeboden kunnen
worden.
We zijn gezond bezig dus!

