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Voorjaarsvakantie

 Agenda

19 februari

Juf Hilde jarig

 Margedag

25 februari

Start oudercontacten

26 februari

Kunstmenu groep blauw en rood

02 maart

Meester Frans jarig

 Jampotjes

04 maart

Meester Joop jarig

gezocht

06 maart

Kunstmenu aqua, geel, groen en limoen

07 maart

Margedag, alle kinderen vrij

08 maart

Juf Nettie jarig

09 maart

Mariëlle (orthopedagoog) jarig

 Gymnastiek

 Bus en taxi
vervoer
 Verjaardagen
maart

Margedag
Op donderdag 7 maart is er een margedag.
Alle kinderen zijn op deze dag vrij!!

Gymnastiek
Dinsdag:

lichtblauw, blauw, rood, donkerrood,
oranje, paars, roze, wit, zilver
Woensdag: limoen, groen, geel, aqua
Donderdag: lichtblauw, blauw, rood, donkerrood,
oranje,
paars, roze, wit
Vrijdag:
zilver, limoen, groen, geel en aqua
Website

Denkt u aan de gymkleding?

www.thogeholt.nl

Jampotjes gezocht.

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Zou u de komende periode, kleine lege jampotjes als u deze
heeft, willen bewaren en meegeven naar school?
Bij voorbaat dank,
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Bus en taxivervoer
Af en toe krijg ik een mailtje of telefoontje dat
de leerlingen zich in de taxi's niet gedragen
zoals het hoort.
Daar proberen wij altijd iets aan te doen.
De leerkrachten spreken met de kinderen,
soms spreek ik met alle leerlingen in de bus en
vaak ook met kinderen apart.
We overleggen met de chauffeurs, geven hen wat handige tips en in een
uitzonderlijk geval neem ik contact op met het busbedrijf om hen op de hoogte
te brengen van de ongeregeldheden in een bus.
Maar daar houdt onze invloed op kinderen dan ook op.

Bus en
taxivervoer

Wij kunnen kinderen buiten schooltijd niet beïnvloeden, wij hebben invloed
totdat de kinderen in de bus zitten en weg rijden.
Mocht het "gedoe" met de kinderen niet ophouden dan is het raadzaam om
als ouders zelf het taxibedrijf te bellen. Het taxibedrijf is verantwoordelijk voor
het veilige vervoer van huis naar school en van school naar huis.
Zij kunnen eventueel kinderen een andere plek in de bus geven e.d., de
chauffeurs kunnen de kinderen aanspreken.
Maar komt u er echt niet uit met de chauffeur of het taxibedrijf dan wil ik het
wel graag weten, wellicht kunnen we dan samen optrekken om het vervoer in
goede banen te leiden.

Jarig in maart

Jarig in maart
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06 - 03
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21 - 03
25 - 03
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30 - 03
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Vincent de Jong
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Groen
Blauw
Aqua
Limoen
Rood
Zilver
Wit
Geel
Zilver
Donkerrood
Aqua
Zilver
Paars
Wit

