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Hemelvaartsweekend, kinderen vrij

Hoe lang in de taxi / bus??
Aan ouders vertel ik altijd dat de kinderen niet langer dan een uur
in de bus mogen zitten. Dit om naar school te komen of weer terug
naar huis te gaan.
N.a.v. een vraag van een vader aan het bus
bedrijf over de duur van het vervoer van zijn
zoon, bleek dat ik het fout had.
De directeur van het busbedrijf heeft contact
met mij opgenomen. Zij vertelde dat sinds
8 jaar de regel is veranderd.
Nu mogen kinderen maximaal 1 1/2 uur in de
bus zitten.
Ik wist dat niet en vraag mij af hoe ik dat had kunnen weten.
Regelmatig heb ik overleg met de ambtenaren speciaal vervoer.
Zij melden mij veranderingen in de wetgeving en ik probeer van de
regelingen op de hoogte te blijven.
Helaas heb ik deze belangrijke verandering gemist.

mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Als ik u verkeerd heb voorgelicht, spijt mij dat heel erg.
Mijn excuses. Ik kan niet blij zijn met deze verandering, volgens
mij komt het kinderen niet ten goede om zo lang in de bus/ taxi te
zitten.
Nog even ter verduidelijking: De meeste kinderen van onze school
zitten niet langer dan een uur in de bus of taxi.
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Gymnastiek

Gymnastiek

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

Verkeersexamen schoolverlaters

Verkeersexamen
schoolverlaters

Deze en de volgende week zijn het
spannende weken voor de schoolverlaters,
ze doen namelijk verkeersexamen.
Op donderdag 5 april hebben ze
het theoretisch examen gemaakt en op
dinsdag 10 april hebben ze het
praktisch verkeersexamen. Ze fietsen dan
een aangegeven route door Roden met
een paar moeilijke oversteekpunten en
worden door een aantal vrijwilligers beoordeeld op hun fietsgedrag.
Woensdag 11 april wordt de uitslag bekend gemaakt en is de diploma-uitreiking.

Vakantierooster 2018-2019
Eerste schooldag 03 september 2018

Vakantierooster
2018-2019

Eerste dag

Laatste dag

Rodermarkt
(niet alle scholen zijn deze dag vrij)

Di 25 sept

Di 25 sept

Herfstvakantie

Za 20 okt

Zo 28 okt

Kerstvakantie

Za 22 dec

Zo 06 jan

Voorjaarsvakantie

Za 16 feb

Zo 24 feb

Paasweekend
meivakantie
Hemelvaart + weekend

Vr 19 apr

Zo 05 mei

Do 30 mei

Zo 02 juni

pinksterweekend

Za 08 juni

Ma 10 juni

zomervakantie basisonderwijs

Za 13 juli

Zo 25 aug
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Project ‘het nieuwe oude huis”
In groep blauw werken we deze week
over het prentenboek ‘Het nieuwe
oude huis’.
Dit prentenboek gaat over de
zoektocht van giraf en olifant om een
geschikt huis te vinden. Zo moet de
deur bijvoorbeeld hoog genoeg zijn
voor giraf en breed genoeg voor olifant.
Tijdens een wandeling rondom de
school hebben de kinderen van groep
blauw ook geprobeerd om een geschikt
huis voor olifant en giraf te vinden. We kwamen er achter dat veel huizen te
smalle en/of te lage deuren hebben. De kinderen van groep blauw krijgen
allemaal een prentenboek mee naar huis, zodat u het thuis nog eens voor kunt
lezen. Graag zien wij de boeken volgende week vrijdag (13 april) weer terug.

Project
“het nieuwe
oude huis”

Ouders gevraagd voor de Koningsspelen
Vrijdag 20 april houden wij op school
de Koningsspelen voor de groepen blauw,
(donker) rood, oranje, zilver en paars. Deze dag
staat in het teken van sport en spel(letjes).
Om de organisatie rond te krijgen zoeken we
nog een aantal ouders die willen helpen bij het
begeleiden van een groepje kinderen.
Lijkt het u leuk om te helpen, dan kunt u zich opgeven bij Hilde van Hell.

Ouders
gevraagd
voor Konings
spelen

Pasen
We hebben twee paashazen op bezoek gehad!
Ze hebben in de onderbouw de paaseitjes verstopt, zodat de
kinderen ze konden zoeken.

De midden- en bovenbouw ging met meester Joop neut’n
schait’n in de gymzaal.

Om 12 uur hebben we in de klassen gezellig genoten van
onze paaslunch. We bedanken de ouderraad voor het
verzorgen van de lunch en het versieren van de school.
Het was een leuk paasfeest.
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Verkuno op reis

Verkuno op
reis

Verkuno op Reis is een project vanuit het
kunstmenu. We maken kennis met
verschillende kunstwerken gemaakt door
kunstenaars uit de gemeente
Noordenveld.
De middenbouwgroepen mochten om beurten
hieraan deelnemen.
Dit betekende dat we zelf een museum-zuil
(zie foto) mochten samenstellen.
De kinderen vonden dit reuze interessant,
omdat je zelfs witte handschoentjes aan mocht
zodat de kunstwerken niet beschadigden.
We hebben ervan geleerd dat eigenlijk alles wat

Schoolvoetbaltoernooi
Schoolvoetbal
toernooi

Maandag 9 april doet een team van onze school mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi wordt gespeeld op de velden van V.V. Peize.
Succes mannen!!

Koningsspelen bovenbouw
Voor de groepen Aqua, Geel, Groen, Limoen en Wit
zijn er vrijdag 20 april de jaarlijkse Koningsspelen.
Deze worden altijd gehouden op de voetbalvelden
van VV Roden. Ook zullen een aantal activiteiten in
Sportcentrum De Hullen zijn.
Koningsspelen
bovenbouw

Het is de bedoeling dat de kinderen die dag in sportkleding op school komen.
Om half negen wandelen we dan naar het voetbalveld. ’s Middags gaan de leerlingen met de taxi’s
weer naar huis.
Kinderen die altijd op de fiets komen gaan onder
begeleiding op de fiets. De kinderen moeten voor
die dag gewoon eten en drinken meenemen. Het is
aan te raden even iets extra’s mee te geven. Alle
beweging zorgt ervoor dat de dorst en zin in eten
vaak iets groter is. We hopen op een mooie, sportieve dag.
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Veurlezen in ‘t Drents
Dinsdag 27 maart werd er op onze
school in veel groepen Drents
voorgelezen. Dit is een initiatief van het
Huus van de Toal.
Spreektaal is namelijk een belangrijk
cultuurgoed en een talig middel.
Het Huus van de Toal is er om de
spreektaal te stimuleren. Er werden
mooie verhalen verteld en de kinderen
konden het over het algemeen goed volgen.

Veurlezen in
‘t Drents

Voor meer informatie over Het huus van Toal verwijzen we naar de website
www.wiesneus.nl

Beleef de lente
Het is lente en overal is nieuw leven te
zien. In de onderbouw besteden we
aandacht aan het nieuwe leven dat uit
een ei komt.

De broedmachine is weer op school.
Over 18 dagen hopen we op de eerste kuikens. Houd de site en onze Facebookpagina in de gaten voor
ontwikkelingen.

Beleef
de lente

Een leuke tip: kijk op beleef de lente. Dit is een gratis website van de vogelbescherming Nederland waar iedereen ongeveer tussen 1 maart en 1 juli met
webcams live kan kijken naar vogels in hun nest.

Schoolfotograaf
Maandag 14 mei komt de schoolfotograaf weer langs.
Hij maakt van alle kinderen individuele en groepsfoto’s.
Als de foto’s klaar zijn krijgt u een inlogcode om de foto’s
thuis te bekijken. U kunt dan ook via de site van de fotograaf
de foto’s bestellen. U kunt zelf kiezen of u alleen een
groepsfoto wilt, of individuele foto’s. Ook is er de
mogelijkheid om met broer / zus op de foto te gaan.
Dit kan van 08.15 tot 08.45 uur.
Meer informatie hierover volgt na maandag 14 mei.
groetjes juf Rika

School
fotograaf
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Vind jij het lastig om met anderen af te spreken?
Vanaf nu niet meer, want je kunt elke woensdag terecht in ‘t Marheem
in Marum. We spreken af tussen 14.00 en 16.00 uur.

Waar???

MFC ‘t Marheem
Schoolstraat 8 in Marum
Van 14.00 tot 16.00 uur op de woensdagmiddag.

Wat gaan we doen?? Sporten, spelen, knutselen te veel om op te noemen.
Denk ook met ons mee.
Voor vragen:

Lucas Dijk :

dijk@spinn.nl

06-12636017
Wim-Rien Dijkstra
wrdijkstra@spinn.nl
0624191055

