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Nieuwsbrief
Een nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Hopelijk heeft
iedereen een fijne vakantie gehad en kunnen we
uitgerust aan het nieuwe schooljaar beginnen. De
eerste schoolweek zit er al weer op. De eerste twee
weken van het schooljaar zijn we in alle groepen met
verschillende kennismakingsactiviteiten bezig. We noemen dit de Wees
Welkom weken. De kinderen verkennen het schoolgebouw en maken
kennis met de andere kinderen, leerkrachten en het ondersteunend
personeel. We wensen jullie allemaal een heel fijn schooljaar toe.

Agenda
10 september
11 september
13 t/m 14 september
13 september
16 september
18 september
19 september
21 september.
25 september
28 september

Kunstmenu paars, wit, zilver
Infoavond bovenbouw
Schoolreis bovenbouw
Schoolreis onderbouw
Juf Annemarie jarig
Infoavond middenbouw
Infoavond onderbouw
Juf Amanda jarig
Rodermarkt, alle kinderen vrij
Schoolreis middenbouw (Pinokkio assen)

 Actie

Bouwen

 Verjaardagen

De groepen van onze school zijn in 3 bouwen verdeeld:
Onderbouw: blauw, rood, donkerrood, oranje
Middenbouw: paars, roze, wit, zilver
Bovenbouw: limoen, groen, geel, aqua

 HVO/GVO
 Nieuwsbrief

Schoolreisgeld
Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Voor de zomervakantie heeft u de rekening voor het
schoolreisgeld gekregen. Helaas hebben we nog niet
voor alle kinderen het schoolreisgeld binnen.
Wilt u zo vriendelijk zijn de bijdrage alsnog zo spoedig
mogelijk over te maken? Als het schoolreisgeld voor uw kind niet betaald is voor de schoolreisdatum dan kan uw kind helaas niet mee.
U kunt altijd bij Nettie Feenstra terecht om over een passende regeling
te praten, mocht het bedrag u even niet uitkomen.
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Gymnastiek

Gymnastiek

Dinsdag: blauw, rood, donkerrood, oranje, paars,
roze, wit
Woensdag: limoen, groen, geel, aqua
Donderdag: blauw, rood, donkerrood, oranje,
paars, roze, wit, zilver
limoen, groen, geel.
Vrijdag: zilver, limoen, groen, geel

Parkeren

Parkeren

Het kan behoorlijk druk zijn voor en na schooltijd met auto’s en taxi’s die
de kinderen komen
brengen en halen.
Wilt u als u op het plein naast de school parkeert de auto met de koplampen gericht op het plein parkeren. De taxi’s parkeren ook op deze manier.
Op deze manier proberen we het zo veilig
mogelijk te maken voor de kinderen.

Facebook en website school
Regelmatig zetten wij berichtjes op Facebook en op de website van onze
school. Zo blijft u een beetje op de hoogte van
de activiteiten bij ons op school.
Foto’s

Deze berichten worden dikwijls aangevuld met foto’s.
Als u niet wilt dat uw kind op deze foto’s op Facebook of op onze
website komt, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.

Adressenlijst

Adressen

Binnenkort ontvangt u een adressenlijst met alle namen en adressen van
de kinderen. Bij calamiteiten kunnen we elkaar dan snel bereiken.
Als uw gegevens niet op deze lijst vermeld mogen worden wilt u dit dan
voor dinsdag 11 september mailen naar Gea : mail@thogeholt.nl
Het is belangrijk dat alle gegevens correct zijn, bij calamiteiten kunnen we
elkaar dan snel bereiken.
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Informatieavond
Binnenkort vinden de informatieavonden plaats. U kunt
tijdens deze avond kennismaken met de leerkrachten en de
andere ouders van de groep van uw kind. We vertellen u
dan hoe we werken in de groepen en welke regels en afspraken er zijn. Ook heeft u de gelegenheid om vragen te
stellen. Na deze avond weet u hoe een schooldag van uw
kind er ongeveer uitziet. Voor de kinderen is het belangrijk
dat er een goed contact is tussen school en thuis.
De informatieavond is dan ook een mooie gelegenheid om het contact met
school voor dit schooljaar te starten. Wij hopen op uw komst!

Activiteitenladders
Noordenveld

Schoolreis bovenbouw
De bovenbouwgroepen limoen, groen, geel en aqua gaan dit jaar op
schoolkamp naar “de Zwerfsteen” in Roderesch.
Ze vertrekken a.s. donderdag 13 september ’s ochtends op de fiets vanaf
school en zijn op vrijdag 14 september om 15.00 uur weer terug op school.
De betreffende ouders/verzorgers hebben de info
ontvangen per mail en de kinderen hebben een brief
meegekregen. We rekenen op mooi weer en veel plezier!!!

Schoolreis onderbouw
Donderdag 13 september gaan de groepen blauw, rood, donkerrood en oranje
op schoolreis naar Dinoland in Zwolle.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee.
We hanteren deze dag wel andere schooltijden in de middag.
De kinderen mogen gewoon om half 9 's ochtends op school komen, hier verandert dus niets.
We komen echter rond 16.00 uur terug op school.
Er rijden dan geen taxi's meer. Het zou fijn zijn als alle kinderen door de
ouders opgehaald kunnen worden.
Mocht dit niet lukken, neem dan even contact met de groepsleerkracht van
uw kind. We proberen dan een oplossing te bedenken.

Schoolreis
onderbouw
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De Bibliotheek op school; hulp
Het afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst gedraaid met de Bibliotheek op School. Dit houdt in dat we samenwerken met de bibliotheek.
We hebben een recente en naar onze school aangepaste boeken collectie. Van de beginnende lezer tot gevorderde lezer. Dikke pillen tot stripboeken. En natuurlijk veel informatie boeken.
Van de collectie wordt een deel om de zoveel weken gewisseld door de
bibliotheek.
Doordat we een fanatieke groep ouders hebben die ons elke week helpt,
ziet de bibliotheek er altijd weer netjes uit.
Wat doe je als bibliotheek ouder;
Boekenkasten netjes opruimen
Boeken innemen
Boeken uitlenen
We plannen je om de zoveel weken in, op de dag dat jouw goed uit komt.
Je werkt samen met een andere ouder,
waardoor het niet langer dan een half uur
duurt.
School
bibliotheek

Lijkt je dit leuk?
Heb je nog vragen?
Neem contact op met één van ons,
g.kooistra@thogeholt.nl
m.dewinter@thogeholt.nl
We zien er naar uit!
Gina en Marie

Ludieke actie?

Ludieke actie?

Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een lang lopend conflict in
het basisonderwijs over werkdruk, salarissen en personeelstekorten.
Vorig schooljaar zijn er daarvoor stakingen geweest; ook in
Noordenveld en ook op onze school.
Met de nieuwste cao-afspraken zijn de problemen min of meer opgelost voor een deel van het onderwijspersoneel. Voor leerkrachten is er
een extra salarisverbetering afgesproken en er zijn maatregelen genomen om te proberen de werkdruk voor hen te verminderen.
Dit geldt echter niet voor alle personeelsleden. Onderwijsondersteuners en schooldirecties vallen hier buiten.
De vakbond voor schoolleiders roert zich inmiddels en heeft een landelijke ludieke actie afgekondigd op woensdag 12 september a.s. Er is
bedacht het brandalarm te laten afgaan en met de school een ontruimingsoefening te doen, om "alarm te slaan". U gaat daarover in de
media vast meer vernemen.
De openbare scholen van Noordenveld en dus ook onze school,
zullen daar niet aan meedoen.
Het doel van de actie wordt wel gesteund, maar onze schooldirecties vinden het niet gepast om op dit moment in actie te komen op een manier
waarbij alle kinderen betrokken worden.
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Jarig in september zijn:
2 september
2 september
4 september
7 september
7 september
11 september
11 september
15 september
19 september
22 september
23 september
25 september
25 september
25 september
29 september

Kyran Lieffering
Lars van der Veen
Naomi Koerts
Noah Emans
Thijs Reitsema
Dylan Brouwer
Dylan Wolting
Wesley van der Veen
Bas Struiksma
Indy Eitens
Dennis Ebbinge
Elmedin Bajrami
Naomi Blokzijl
Merijn Niejenhuis
Pieter Brands

Donkerrood
Roze
Roze
Groen
Geel
Blauw
Rood
Zilver
Rood
Groen
Limoen
Donkerrood
Rood
Aqua
Paars

Verjaardagen

HVO/GVO
De leerlingen van de bovenbouw die nog geen HVO of GVO hebben gehad,
krijgen 1x in de week les van een HVO of GVO docent.
Wat houdt het in:
Protestants GVO:
Het geeft o.a. een introductie in Bijbelse en christelijke geloofstradities. Tijdens
de lessen leren kinderen de betekenis van de Bijbel, de christelijke godsdienst
en geloofsbeleving en de toepassing in het dagelijks leven.

HVO/GVO

Humanistisch vormingsonderwijs:
In de lessen Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO)
onderzoeken kinderen vragen met als levensthema’s liefde, dood. Identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Ze krijgen les op een interactieve, speelse en
creatieve manier.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal ook dit jaar eens in de twee weken
verschijnen.
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