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Juf Amanda jarig
Rodermarkt, alle kinderen vrij
Schoolreis middenbouw
Schoolarts op school
Start kinderboekenweek
Dag van de leraar
Kunstmenu donkerrood en oranje
Afsluiting kinderboekenweek
Kunstmenu donkerrood en oranje
Handbal jongens
Meester Martijn jarig
Geen gym i.v.m. kunstmenu blauw/rood in
gymzaal
Kunstmenu aqua en geel
Leerlingenraad
Kunstmenu groen en limoen
Herfstvakantie

Leerlingenlijst
U bent van ons gewend om in de derde week na de vakantie een
leerlingenlijst te ontvangen.
Dit schooljaar zal het wat langer duren.
I.v.m. de nieuwe privacy wet moeten wij eerst van u schriftelijk
toestemming hebben om de naam en/of adres van uw kind te
mogen delen met de andere ouders.
Omdat wij deze papieren nog niet allemaal terug hebben, kunnen
we nog geen lijst samenstellen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier z.s.m. mee naar school te
geven?

Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Alvast bedankt!

Luizenmoeders gevraagd!
Wie wil ons luizenteam komen versterken?
We zijn op zoek naar een aantal nieuwe moeders
of vaders. We hebben een leuk team. Er wordt
elke tweede week na een vakantie gecontroleerd,
op de dag dat de meeste ouders kunnen. Lijkt het
je leuk, dan kun je je opgeven bij Hilde van Hell
(groep blauw) of stuur een mail h.vanhell@thogeholt.nl
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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

Pauzehap middenbouw en bovenbouw

Pauzehap

Van 24 tot en met 28 september doet de groep van uw
kind mee aan de Week van de Pauzehap, een
lesprogramma van Ik eet het beter. Ik eet het beter is
een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit
platform ontwikkelt Albert Heijn , in samenwerking met
het Voedingscentrum en sportkoepel verschillende
initiatieven die leerlingen van de basisschool
actief aanzetten tot een gezonde leefstijl. Tijdens de week van de
pauzehap leren en ervaren leerlingen van de midden en bovenbouw hoe
lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op
woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u dan ook geen 10-uurtje mee te
geven naar school.

Massimo op bezoek in de middenbouw

Massino

Op maandag 10 september heeft Massimo de middenbouw bezocht.
Massimo is een verhalen verteller. Hij leefde erg lang geleden en werd
door een toverdrankje onsterfelijk. Zijn verhalen gaan over de
geschiedenis van onze omgeving. Hij vertelde zijn verhalen aan de hand
van materialen die hij mee bracht in zijn grote houten koffer. Hij had
bijvoorbeeld een kies van een mammoet uit de ijstijd en een tand van een
potvis. Op een unieke manier heeft hij de kinderen weten te boeien en de
nodige kennis bijgebracht. De kinderen uit groep zilver, wit, paars en roze
hebben genoten!
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Nieuwe activiteitenladders uit
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar?
Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek maken? Het kan allemaal,
want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van oktober t/m
december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking
met verenigingen en instellingen. Er komt nu 1 ladder voor de gehele
gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in
een dorp waar je niet woont.

Activiteitenladders
Noordenveld

Je kunt bijvoorbeeld meedoen met handbal, judo of lekker gaan dansen bij de
streetdance activiteit. Voor de kleinere kinderen staat kennismaken met kleutergym op het programma.
In de molen van Roderwolde kun je koekjes bakken en de molen bekijken.
Ook kun je zingen bij een meisjeskoor en wat dacht je van hutten bouwen bij
de scouting of muziek maken bij een drumband.
In de herfstvakantie is er weer een mega speeldag in Norg. Ook kunnen alle
kinderen in november kennismaken met ijshockey in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 14

Schoolreis onderbouw
Donderdag 13 september zijn de groepen blauw, rood, donkerrood en oranje
op schoolreis naar Dinoland in Zwolle geweest. Het was een super leuke
schoolreis. Lekker spelen in de binnen– en buitenspeeltuinen, midgetgolfen,
klimmen en klauteren, de levensgrote dinosaurussen bekijken en nog veel
meer! Ook het weer werkte goed mee.

Schoolreis
onderbouw
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Jarig in oktober zijn:

Jarigen oktober

5
6
11
13
13
20
20
21
21
22
22
22
24
30

Hanna Faber
Rick Bezema
Liam van der Veen
Matthijs Koch
Anna Veenstra
Mike Bos
Thomas Fransen
Mika Holt
Rafael Mulders
Nova Barelds
Marit Somers
Thijmen Somers
Youri van Ederen
Erik Schellekens

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

Schoolreis bovenbouw
Vorige week donderdag en vrijdag zijn de kinderen uit de
bovenbouw op kamp geweest.
Na een fietstocht van een dik half uur kwamen ze aan bij de
hunebedden in Steenbergen waar ze in de zon een heerlijk spel
hebben gespeeld. Na een dik uur zijn ze weer op de fiets gestapt
om naar de Zwerfsteen in Roderesch te fietsen.
Het was een prachtige locatie waar de kinderen heerlijk hebben
gespeeld in het prachtige weer.
Het 'geluidenspel' in het donker in het bos, 'Zoek de kleuren'
in de Zuursche Duinen en o.a. de stoelen dans hebben voor een
onvergetelijk kamp gezorgd!
Schoolreis
bovenbouw
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