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Agenda
01 februari

Meester Evert jarig

04 februari

Schoolarts op school
Groep rood les Kunstmenu

05 februari

Groepen blauw en rood les Kunstmenu

11 februari

Margedag, alle kinderen vrij m.u.v. de kinderen van
groep licht blauw.

14 + 15 februari Kleuters groep blauw vrij i.v.m. verhuizing
15 februari

Meester Fredy jarig

• Gymnastiek

19 februari

Juf Hilde jarig

• Verhuizing naar

18 februari
t/m 22 februari

Voorjaarsvakantie

het Valkhof
• Gedrag en

taalgebruik op
school
• Ouderbijdrage

• Fluitorkest in
groep blauw

Margedag
Op 11 februari is er een marge dag. Alle kinderen zijn deze dag vrij
m.u.v. de kinderen van groep lichtblauw!

Nieuwe leerlingen
Er komen een aantal nieuwe leerlingen op school.
In groep blauw komen maandag twee nieuwe leerlingen: Alex en Henry.
Dylano verhuist naar groep licht blauw.
En in groep licht blauw komen de eerste nieuwe leerlingen voor die
groep, zij zitten vanaf maandag op Het Valkhof.
De nieuwe kinderen zijn: Vanity, Roweno, Lars en Wesley.
Allemaal een fijne tijd op ’t Hoge Holt.

Website

www.thogeholt.nl

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl

Twitter:

SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Gymnastiek
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

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

Denkt u aan de gymkleding?
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Verhuizing naar het Valkhof
In een vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat er twee groepen
van ’t Hoge Holt tijdelijk gaan verhuizen naar Het Valkhof.
Een collega school in Roden.
We hebben daar twee lokalen gekregen, waar we heel blij mee zijn.
Juf Ineke zal vanaf 1 februari groep licht blauw gaan begeleiden op
Het Valkhof samen met juf Lotte en juf Carla.
Na de voorjaarsvakantie gaat ook groep blauw naar Het Valkhof, samen met
juf Hilde, juf Anneke en juf Esther.
Het zal even een spannende tijd worden voordat iedereen zijn en haar
draai heeft gevonden. Maar Het Valkhof is zeer vriendelijk en ontvangt ons
met open armen.
En hoe leuk is het voor de kleuters om ook eens met andere kinderen in
hun leeftijdscategorie te kunnen spelen, als dat zo uitkomt.
Verhuizing naar
het Valkhof

Als uitvloeisel van deze verhuizing verandert er ook iets in groep rood.
Juf Anneke gaat naar groep blauw, wie er precies voor terug komt op de
maandag, woensdag en vrijdag is nog niet bekend.
Het bestuur is druk op zoek naar vervanging voor juf Anneke en
de onderwijsassistente juf Carla.
Tot aan de voorjaarsvakantie is het allemaal geregeld, hoe het na de vakantie
is, meld ik u zo spoedig mogelijk.
Naar aanleiding van de verhuizing is er nog een nieuwtje:
Het Bovenschools Management heeft een verzoek ingediend bij het
gemeente bestuur om een noodlocatie op ons schoolterrein te bouwen.
Dit semi- permanente gebouw moet na de zomervakantie klaar zijn.
Mocht u vragen hebben dan beantwoord ik ze graag.

Nettie Feenstra

Gedrag en taalgebruik op school

Gedrag en
taalgebruik op
school

Het sluipt er bij de kinderen weer in.
Het taalgebruik wat wij op school
niet willen horen en het gedrag onderling.
We weten dat kinderen af en toe moeten kunnen
stoeien maar het stoeien gaat van kwaad tot
erger. Het taalgebruik laat momenteel ook te
wensen over.
Er komen woorden uit monden die wij op school niet accepteren..
Het team besteedt daar aandacht aan en wij vragen u, ouders ook aandacht
aan dit gedrag en taalgebruik te besteden.
Als kinderen van alle kanten horen dat het niet acceptabel is dan kunnen we
het met elkaar indammen.
Bij voorbaat dank
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Ouderbijdrage
Deze week hebben de kinderen een brief
meegekregen over de vrijwillige
ouderbijdrage. Van deze bijdragen doen we de
leuke dingen op school, zoals bijvoorbeeld de
paasviering, Sinterklaas, sjoeltoernooi enz.
Op de website van de school www.thogeholt.nl
kunt u onder het kopje oudervereniging in het
jaarverslag lezen waaraan dit geld nog meer besteed wordt
De MR (Medezeggenschapraad) en OV (oudervereniging) hebben in een
gezamenlijke vergadering besloten het bedrag van € 32,50 per leerling voor
het schooljaar 2018-2019 te handhaven.

Ouderbijdrage

Wij vragen u het bedrag vóór 1 maart 2019 over te maken
op rekeningnummer NL43 RABO 0355 843 102, onder vermelding van naam
en groep van uw kind.
Mocht het bedrag voor u problemen geven, dan kunt u contact opnemen met
Nettie Feenstra

Fluitorkest in groep blauw
Groep blauw heeft twee maandagochtenden bezoek gehad van een echte
dwarsfluitiste. Ze had verschillende fluiten
mee die de kinderen leerden herkennen.
De kinderen mochten het ook zelf proberen op
een koekoeksfluitje. Zo’n fluitorkest moet
natuurlijk begeleid worden door een dirigent,
dat lukte de kinderen heel goed!
Het waren leuke lessen.

Fluitorkest in
groep blauw
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Goede dag

Het afgelopen schooljaar hebben de internbegeleiders
een bezoek gebracht aan Kentalis in Groningen.
Kentalis is het instituut dat gespecialiseerd is in het
begeleiden van leerlingen met taal
ontwikkelingsstoornissen in heel Nederland.
Zij begeleiden leerlingen zowel op de basisscholen als op hun eigen scholen.
Heel jonge kinderen kan Kentalis ook begeleiden op bv. De Taaltrein.
De internbegeleiders hebben die dag een training gehad die hen heeft laten
ervaren waar kinderen met een TOS, taal ontwikkelingsstoornis, op school en in hun
eigen omgeving tegen aan lopen en meemaken. Die dag hebben zij ook handvatten
gekregen om leerlingen binnen de school te kunnen helpen zodat de kinderen de
wereld om zich heen beter leren begrijpen. De training was zeer interactief en vooral
niet saai of uitgesproken theoretisch.
Jaarlijks organiseert het Ondersteuningsteam van OPON een avond voor
ouders waarop onderwerpen besproken worden die voor ouders interessant zijn en
waar zij in hun directe opvoedingssituatie veel aan kunnen hebben.
Op 27 maart willen wij als onderwerp TOS bij ouders over het voetlicht
brengen. Dit onderwerp is voor alle ouders van belang, ook al heeft uw kind
waarschijnlijk geen problemen met de taal. Ieder kind begrijpt de taal weleens
verkeerd of snapt de aanwijzingen niet zo goed. Dat wil niet zeggen dat het kind een
TOS heeft maar tijdens deze bijeenkomst kunt u als ouder wel leren hoe u de taal
kunt aanpassen aan uw kind.
Maar ook hoe het kind ervaart wat volwassenen tegen hem of haar zeggen.
Wij stellen ons het volgende van die avond voor::
Het wordt een interactieve voorlichting over TOS, verzorgd door medewerkers van
Kentalis. Waarbij ouders en andere belangstellenden, al doende, veel zullen ervaren
over het interpreteren van de Taal.
Wilt u voor 26 februari aan de school laten weten of u belangstelling heeft voor een
dergelijke avond? Een locatie wordt bekend gemaakt als we weten hoeveel belangstelling er is.
Zo spoedig mogelijk na 1 maart zal ik u de locatie laten weten.
Nettie Feenstra Lid OT OPO Noordenveld.
050 4065788
n.feenstra@onderwijs-noordenveld.nl

