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Uitslag ouderenquête 5 dagen rooster

 Meester Joop

Dinsdag 27 november zijn tijdens de MR-vergadering de stembriefjes
m.b.t. invoering van het 5 gelijke dagen rooster op ’t Hoge Holt geteld.
De uitkomst hiervan is als volgt:

 Schoolarts
 Sint en zijn Pieten op bezoek
 Uitnodiging
kerstdiner
 Oproep kniepertjes bakken
 Sprookje Leek
Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Aantal voor invoering
Aantal tegen invoering

:
:

73 = 74,5%
25 = 25,5%

De oudergeleding van de MR heeft de telling geldig verklaard en stemt
in met invoering van het 5 gelijke dagen rooster vanaf augustus 2019 op
SBO 't Hoge Holt.
Het team en de MR zullen vanaf januari 2019 gezamenlijk bekijken hoe
de overgang naar het 5 gelijke dagen rooster vorm zal krijgen.
We houden u hiervan op de hoogte.
Mocht u vragen hebben over de stemming dan kunt u een mail sturen
naar mr@thogeholt.nl .
Wij willen u hartelijk danken voor de enorme input die u als ouders/
verzorgers gegeven heeft. We hebben namelijk 86% van de uitgedeelde
stembriefjes teruggekregen.

De MR van SBO ’t Hoge Holt
Stephanie van Kessel en Hendrik-jan Schuurman (ouders)

De school is weer versierd
De versiergroep is weer aan het versieren geweest.
De Sinterklaasversiering is donderdagochtend opgeruimd en vervangen
door kerst. Ook de kerstbomen zijn weer van zolder gehaald.
Ouders, heel hartelijk dank!!
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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?

Meester Joop

Meester
Joop

Meester Joop, de gymleerkracht is ziek. Hij werkt op dinsdag op onze
school. Daarnaast geeft hij les aan de leerlingen van De Esborg en de
Tandem. Een aantal weken geleden heeft hij in het ziekenhuis gelegen,
hij had een trombose in zijn been.
Gelukkig is hij weer thuis maar moet rustig aan doen en mag nog geen
les geven.
Vanaf nu zal hij af en toe op school komen om wat lichte
werkzaamheden te verrichten.
Op dinsdag wordt hij voor onze school vervangen door
Patrick Steenbergen.
Meester Joop zal eind februari ongeveer weer volledig les kunnen
geven, hopen we.

Schoolarts

Schoolarts

Afgelopen maandag was de schoolarts op school.
Een aantal ouders zijn niet met hun kinderen op het spreekuur geweest.
De uitnodiging krijgt u thuis gestuurd door de GGD. Mocht u niet kunnen
dan is het heel prettig als u een nieuwe afspraak
maakt bij de GGD.
De tijd van de schoolarts en de assistente is
kostbaar.
Het is dan ook jammer als ouders, zonder afzeggen,
niet komen. Op die plekken hadden dan andere
ouders met kinderen kunnen komen.
Wij hopen dat u een volgende keer tijdig wilt
afzeggen.
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Uitnodiging kerstdiner

Uitnodiging
kerstdiner

Woensdag 19 december gaan we ons jaarlijkse kerstdiner
weer houden met de kinderen. De deur aan de Lijsterbesstraat gaat om 17:50 uur open. De kinderen gaan in de
eigen groep van de kerstmaaltijd genieten.
Voor u is er in de gymzaal tegen een kleine vergoeding een
versnapering te krijgen.
Als de kerstmaaltijd in de groepen is afgelopen dan mag u
uw kind meenemen naar huis.
Dit zal rond 19.00 zijn.

Wij zien u dan ook graag woensdag
19 december.

Kniepertjes bakken
Hulpouders gezocht
Kniepertjes
bakken

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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Bezoek blauw en rood Sprookje Leek
In het sprookjesachtige toneelstuk
leven de cowboys en de indianen op
elkaars lip in een dorpje op de prairie
van het Wilde Westen.
Ze maken geregeld ruzie.
Wanneer ene mevrouw Huisjes
plotseling opdoemt en zegt het
dorpje te willen platgooien om er een
pretpark neer te zetten, slaan ze de
handen ineen om dit plan te
dwarsbomen. Zouden ze er in slagen de onsympathieke vreemdeling
tegen te houden? En die ontsnapte boef, hoe krijgen ze die ooit weer
terug naar de gevangenis?
Groep blauw en groep rood mogen deze voorstelling bijwonen op
donderdag 13 december om 10.30 uur in de Nijenoertschool in Leek.
De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten.
Wie kan en wil rijden op 13 december.
We vertrekken om 10.00 uur en zullen rond 12.00 uur terug op school
zijn.

Graag doorgeven aan Gina voor groep rood en Ineke voor groep blauw.

Bezoek
blauw en rood
Sprookje Leek

