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Agenda
26 november

Schoolarts op school

04 december

Juf Marie jarig

05 december

Sinterklaas op school

10 december

Schoolarts op school

14 december

Leerlingenraad

Ongewenst gedrag op school
Bij ons op school proberen we de regels voor de kinderen zo
duidelijk mogelijk te stellen en te handhaven. Zo proberen
we zoveel mogelijk ongewenst gedrag te voorkomen.
Helaas komt het toch nog wel eens voor dat de leerlingen
ongewenst gedrag vertonen. Het kan soms zo zijn dat wij de
leerling een rode kaart meegeven, het gedrag is dan echt
grensoverschrijdend. De leerkrachten nemen contact op met de
ouders op de dag dat zij de kaart meegeven. De rode kaart krijgen de kinderen mee naar huis. Op de rode kaart staat vermeld
wat het gewenste gedrag is.
Ook staat vermeld hoe vaak de regel, het gewenste gedrag,
thuis overgeschreven moet worden.
De volgende dag moet de door ouders ondertekende rode kaart samen
met de overgeschreven regels mee terug naar school genomen worden.
We willen op deze manier een duidelijk teken aan de kinderen geven dat
het vertoonde gedrag echt ongepast is. Krijgt uw kind 3 keer een rode
kaart mee, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school.
We hopen weinig rode kaarten uit te delen dit schooljaar.
We rekenen op uw medewerking.


Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Tussenstand ouderenquête 5 dagen rooster
Op dit moment hebben we ongeveer 85% van de stembriefjes terug
gekregen, waarvoor we u hartelijk willen bedanken!
Nu is het nog even spannend hoe u als ouders denkt over de mogelijke
invoering van een 5 gelijke dagen rooster op ’t Hoge Holt.
Dinsdag 27 november a.s. zullen we in de MR-vergadering alle
enveloppen openen en de stemmen tellen. Zodra we de uitslag weten,
zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Namens de MR,
Stephanie van Kessel en Hendrik-jan Schuurman (ouders)
Ingrid van der Kooij en Henk Wieling (leerkrachten)
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Gymnastiek
Dinsdag:
Gymnastiek

Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

blauw, rood, donkerrood, oranje,
paars, roze, wit
limoen, groen, geel, aqua
blauw, rood, donkerrood, oranje,
paars, roze, wit en zilver
zilver, limoen, groen, geel en aqua

Denkt u aan de gymkleding?

Sinterklaasjournaal
Ook dit schooljaar volgen we op school het
Sinterklaasjournaal.
De uitzendingen vinden iedere avond plaats tot en met
4 december 2018 en beginnen om 18.00 uur. Ze worden
uitgezonden door de NTR op Zapp (NPO 3).

Sinterklaas
journaal

Het Sinterklaasjournaal wordt gepresenteerd door Dieuwertje
Blok. Sinterklaas is alweer in het land en
trekt het hele land door om pakketjes af te
leveren bij alle (lieve) kinderen.
Hij wordt vergezeld door roetveegpieten
(die heel vaak door de schoorsteen gaan
en daardoor helemaal zwart kunnen
worden) en ook veel hulpsinterklazen.

Adreswijziging
Met ingang van 3 december 2018 gaan Remco en Andries Doorn verhuizen.

Adreswijziging

Het nieuwe adres wordt:
Remco en Andries Doorn
Westerdijk 18
9811 TB ENUMATIL
Telefoon 06 15571701
Bedankt voor het doorgeven en veel plezier in
de nieuwe woning!
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Bezoek van de wethouder en raad Noordenveld
Vorige week vrijdagochtend kregen wij bezoek van de wethouder Alex
Wekema en leden van de gemeenteraad. Onze leerlingen zijn die ochtend
druk in de weer geweest om een lunch voor te bereiden. Hieronder nog
een paar mooie plaatjes.
We zijn trots op deze toppers!!

Bezoek
wethouder en
leden
gemeenteraad
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Bezoek Drents Archief

Bezoek Drents
Archief

Afgelopen donderdag zijn de groepen groen en
limoen naar het Drents Archief in Assen geweest.
We hebben geleerd wat een archief is en dat daar
heel veel papieren (documenten) liggen.
Ze worden bewaard in speciale kelders.
Sommige papieren zijn al meer dan 200
jaar oud!
Ook hebben we geleerd dat Nederland
vroeger in slaven handelde.
Tijdens een Quiz en een spel in een van de kelders konden we
laten zien wat we hebben geleerd. Al met al was het een l
eerzame maar vooral leuke morgen.

Verjaardagen december
In de maand december zijn de volgende kinderen jarig!
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag!!

Verjaardagen
december

05-12
06-12
06-12
06-12
08-12
11-12
13-12
26-12
26-12
26-12
28-12
28-12
29-12
31-12

Leon Blink
Stacey Blokker
Laura Hangjas
Oraïa van der Noord
Devon Fullinck
Christiaan Vos
David Hofstra
Demian Klunder
Dilano Klunder
Stefan Kroese
Nick Aalders
Lisa Barkhof
Tim Jonkman
Robin van Biessum

Blauw
Zilver
Blauw
Roze
Geel
Limoen
Geel
Roze
Wit
Blauw
Groen
Oranje
Paars
Wit

Kniepertjes bakken
Kniepertjes
bakken

Hulpouders gezocht
Wij willen maandag 17 december kniepertjes bakken met de kinderen en
zoeken daar nog vaders moeders opa’s of oma’s voor om te helpen.
Opgave kan op het e-mail adres van de OV. ov.thogeholt@gmail.com
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