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Nieuwsbrief
Agenda april en mei
21

april

Juf Gina, juf Anke en Willemijn jarig.

22

april

Juf Karin jarig

23

april

I-social voorbovenbouw vanuit cultuureducatie

28 april t/m 6 mei

Meivakantie

01

Juf Ingrid jarig

mei

10 en 11 mei

Hemelvaartsweekend, kinderen vrij

Schoolfruit
Geloof het of niet maar de kinderen hebben al
16 weken schoolfruit gekregen. En ze hebben er
van genoten. De kinderen vonden het heerlijk en
het fruit werd goed gegeten. Alleen de grapefruits
vielen niet bij iedereen in de smaak.
Vanaf volgende week krijgen de kinderen geen
fruit meer.
Wilt u dan zelf weer zorgen voor een pauzehap?
Bedankt ministerie van landbouw en de fruittelers
dat wij zoveel fruit hebben gekregen!
Tot volgend jaar?

Schoolarts
Maandag komt de schoolarts weer op school.
Als u een oproep voor uw kind heeft gekregen, rekenen wij erop
dat u ook aanwezig bent.
Lukt dat echt niet, dan kunt u afbellen bij de GGD en een nieuwe
afspraak aanvragen. Het bezoek aan de schoolarts en
het huisbezoek van de maatschappelijk werker hoort bij de intake
procedure van alle SBO scholen in Nederland. Het ministerie
vraagt van ons om een verslag van de
bezoeken te kunnen tonen in de leerling
dossiers. Niet alleen voor u zelf en uw kind is
het van belang om zowel de schoolarts te
bezoeken en aan een huisbezoek van
de maatschappelijk werker mee te werken.
Hermien Krale is de schoolarts en zij is in dienst
bij de GGD in Assen.
De maatschappelijk werker: Wilma Wierenga, is
in dienst van SPINN maar wordt door de school
bij hen ingehuurd.
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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?

Meivakantie
Donderdag krijgen de kinderen meivakantie.
Ze zijn vrij van 27 april t/m 6 mei.
Wij wensen alle kinderen een heel fijne vakantie samen met hun
papa’s en mama’s.
Meivakantie

Veel plezier
Team ‘t Hoge Holt

Verjaardagen mei
In de maand mei zijn de volgende leerlingen jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag!!

Verjaardagen
mei

4-5

Wesley

Siekman

Groen

4-5

Arwen

Hendriks

Limoen

4-5

Jarno

Glas

Oranje

13-5

Kyan

Hagenauw

Oranje

20-5

Lisa

Aalders

Paars

21-5

Manuel

Gomes Guincho

Blauw

27-5

Alyssa

Graaf

Paars

31-5

Rony

Mensinga

Zilver

van der
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Vakantierooster 2018-2019
Eerste schooldag 03 september 2018
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

Vakantierooster
2018-2019

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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