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Margedag
Op woensdag 23 januari is er een margedag. Alle kinderen zijn deze
dag vrij. Noteert u dit alvast in uw agenda.

Nieuwe leerlingen
In januari komen er nieuwe leerlingen op school.
Groep wit krijgt Levy in de groep.
In groep paars komt Wessel en in groep roze zullen Dominique
en Jaden aan schuiven.
We wensen jullie een hele fijne tijd op onze school.

Leerling naar een andere school
Website

www.thogeholt.nl

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl

Twitter:

SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Dennis uit groep blauw gaat in januari naar een andere school.
Hij gaat naar de van Lieflandschool in Assen.
Dennis we wensen je veel succes op je nieuwe school en misschien tot
ziens.
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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?

Verhuizing

Verhuizing

Zoals u de afgelopen maanden gemerkt heeft zitten er momenteel veel
leerlingen op ’t Hoge Holt. De aanwas van kinderen stopt niet en er
melden zich nog steeds kinderen aan op de school.
Wij mogen geen kinderen weigeren die op goede gronden voor onze
school worden aangemeld.
Nu in januari komen er 4 kinderen en wellicht nog een verhuizer en rond
4 februari zullen er 9 kleuters komen op ’t Hoge Holt.
Dat houdt concreet in dat we op onze school ruimte gebrek hebben en
dat wij met de kleuters gaan uitwijken naar een andere locatie.
Op die locatie zijn drie lokalen vrij waar wij er twee van gaan gebruiken.
Voor de kinderen zal er, afgezien van de locatie, niet veel veranderen.
Zij krijgen les op de manier zoals dat nu ook gaat, de juffen gaan mee
en juf Esther ook. Het lesprogramma blijft gelijk en de activiteiten
eveneens.
Voor de extra activiteiten zullen we ook betrokken blijven bij
't Hoge Holt. Het is even lastig maar een te volle school is geen optie.
Deze verhuizing zal tot aan de zomervakantie duren, daarna komen we
weer terug op 't Hoge Holt. Onze thuisbasis.
Het bestuur buigt zich momenteel over extra ruimte om de kinderen na
de grote vakantie bij ons op het terrein te huisvesten.
Wij hebben pas de afgelopen week te horen gekregen dat deze optie
voor onze school beschikbaar was. Zodoende zijn nog niet alle details
ingevuld.
Hoe het er allemaal precies uit gaat zien, hoop ik u snel in januari
te laten weten.
Afgelopen maandag zijn de ouders van groep blauw op school geweest
om bijgepraat te worden.
Heeft u vragen?
Dan bent u altijd welkom om langs te komen, zodat ik uw vragen kan
beantwoorden.
Nettie
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Schoolfruit
Hallo ouders/verzorgers,
Ter herinnering:
Ook in het nieuwe jaar krijgen de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school.
Dus uw kind hoeft op deze dagen geen tussendoortje mee naar school.

Schoolfruit

Met vriendelijke groet,
Het team

Verjaardagen januari
02-01
04-01
07-01
09-01
15-01
17-01
18-01
20-01
23-01
23-01
24-01
24-01
25-01
26-01
27-01

Samara IJdens
Naomi van Wijk
Roberto Rozema
Bas van der Velde
Wesley Hageman
Kyano Riepma
Finn Coeling
Glenn Ekelschot
Marcel Bueving
Rick Bueving
Jort Jager
Jorge Postmus
Caitlhyn Dussel
Pascal Rutgers
Appie Bijlsma

Rood
Limoen
Wit
Zilver
Limoen
Oranje
Blauw
Zilver
Oranje
Oranje
Zilver
Aqua
Rood
Limoen
Blauw

Verjaardagen
januari

Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een heel gezellige
dag van!!!

Kerstvakantie
Namens het team wens ik alle kinderen, ouders, opa's en oma's een
hele fijne vakantie. Wij hopen dat jullie fijne kerstdagen zullen hebben
met een geweldig oud en nieuw.
In januari gaan we weer naar school en dan hopen we alle kinderen
gezond en wel terug te zien.
Rust allemaal lekker uit.
Tot 7 januari!!!!!!!
Nettie

Kerstvakantie
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Kniepertjes bakken
Afgelopen maandag rook het de hele dag
verrukkelijk binnen school. Alle groepen gingen
kniepertjes bakken! Er werd volop gebakken en
gesmuld. Alle kinderen kregen een zakje koekjes
mee voor thuis. We willen alle ouders en opa’s en
oma’s die mee hebben geholpen bedanken voor
hun inzet! Het was weer heerlijk en erg gezellig.
Kniepertjes
bakken
Kerstukjes
maken

Kerstukjes maken
Afgelopen dinsdag gingen alle groepen kerststukjes
maken. Er gingen twee groepen tegelijk bezig met het
creëren van de mooiste stukjes. De oudste kinderen
hebben de jongsten heel goed geholpen bij het knippen van takken en uitzoeken van mooie ballen
en slingers. Stagiaires
Marleen en Rochelle
hebben de kinderen begeleid bij het maken van
de stukjes. Hartelijk dank voor jullie inzet en
goede organisatie! Ook een dank naar de ouders voor de inbreng van het vele groen en de
versieringen

17 januari organiseren wij een
thema-avond SCHOOLKEUZE
VOORTGEZET ONDERWIJS EN
AUTISME: Hoe pak je de keuze voor
een middelbare school aan, bij een
kind met autisme?

Thema-avond
Schoolkeuze
voortgezet
onderwijs en
autisme

Wat kan Passend Onderwijs bieden,
wat als het niet goed gaat?
Hoe bereid je het kind zelf voor?
Wat zijn ervaringen van andere
ouders?
Tijdstip: Donderdag 17 januari van 19.30 tot 21.45 uur.
Plaats: Biotoop vleugel F, Kerklaan 30 9751 NN Haren
Aanmelding: vooraf opgeven via: aic_groningen@live.nl
onder vermelding van naam en aantal.
Na aanmelding krijg je informatie om het entreegeld á €3,50 vooraf
over te maken.
Meer info: www.aicgroningen.nl
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