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Nieuwsbrief
Een nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het was nog
behoorlijk warm, maar we zijn al flink aan het werk geweest.. De eerste weken van het schooljaar zijn we in
de groepen met verschillende kennismakingsactiviteiten
bezig. We noemen dit de Wees Welkom weken. De
kinderen verkennen het schoolgebouw en maken kennis met de andere
kinderen, leerkrachten en het ondersteunend personeel. We wensen
jullie allemaal een heel fijn schooljaar toe en we hopen dat de nieuwe
kinderen zich ook snel thuis voelen bij ons op school.

Agenda
01 september
2, 3 en 9 september
04 september
09 september
10 september
16 september
19 t/m 20 september
19 september
21 september.
24 september

Roos jarig
Schoolarts op school
Infoavond onderbouw
Infoavond middenbouw
Infoavond bovenbouw
Juf Annemarie jarig
Schoolreis bovenbouw
Schoolreis onderbouw
Juf Amanda jarig
Rodermarkt, alle kinderen vrij

 Verjaardagen

Bouwen

 Luizen

De groepen van onze school zijn in 3 bouwen verdeeld:
Onderbouw: Licht blauw, violet, rood, donkerrood, oranje
Middenbouw: paars, roze, wit, zilver
Bovenbouw: limoen, groen, geel, aqua

 Nieuwsbrief
 Schoolarts
 Schooltuin

Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Rodermarkt
Op 24 september is de Rodermarkt. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Schoolreisgeld
Voor de zomervakantie heeft u de rekening voor het schoolreisgeld gekregen. Helaas hebben we nog niet voor alle kinderen
het schoolreisgeld binnen.
Wilt u zo vriendelijk zijn de bijdrage alsnog zo spoedig
mogelijk over te maken? Als het schoolreisgeld voor uw
kind niet betaald is voor de schoolreisdatum dan kan uw
kind helaas niet mee.
U kunt altijd bij Nettie Feenstra terecht om over een passende regeling
te praten, mocht het bedrag u even niet uitkomen.
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Gymnastiek
Dinsdag: licht blauw, violet, rood, donkerrood, oranje, paars en roze
Woensdag: wit, zilver, limoen, groen, geel, aqua
Donderdag: licht blauw, violet, rood, donkerrood, oranje, paars, roze,
Vrijdag: wit, zilver, limoen, groen, geel, aqua
Denkt u aan de gymkleding?

Parkeren
Het kan behoorlijk druk zijn voor en na schooltijd met auto’s en taxi’s die de kinderen komen
brengen en halen.
Wilt u als u op het plein naast de school parkeert de auto met de
koplampen gericht op het plein parkeren. De taxi’s parkeren ook op deze
manier. Op deze manier proberen we het zo veilig mogelijk te maken voor
de kinderen.

Informatieavond
Binnenkort vinden de informatieavonden plaats. U kunt tijdens deze avond kennismaken
met de leerkrachten en de andere ouders van de groep van uw kind. We vertellen u dan hoe
we werken in de groepen en welke regels en afspraken er zijn. Ook heeft u de gelegenheid
om vragen te stellen. Na deze avond weet u hoe een schooldag van uw kind er ongeveer
uitziet. Voor de kinderen is het belangrijk dat er een goed contact
is tussen school en thuis.
De informatieavond is dan ook een mooie gelegenheid om het
contact met school voor dit schooljaar te starten.
Wij hopen op uw komst!

Adressenlijst
Binnenkort ontvangt u een adressenlijst met alle namen en adressen van de kinderen. Bij
calamiteiten kunnen we elkaar dan snel bereiken.
Als uw gegevens niet op deze lijst vermeld mogen worden wilt u dit dan voor dinsdag 10
september mailen naar Gea : mail@thogeholt.nl
Het is belangrijk dat alle gegevens correct zijn, bij calamiteiten kunnen we elkaar dan snel
bereiken.
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Voorstellen
Als nieuw teamlid mag ik me voorstellen in de nieuwsbrief en dat doe ik graag.
Sinds augustus mag ik voor ’t Hoge Holt werken en de eerste dagen heb ik als zeer plezierig ervaren. Mijn naam is Joske Klaver en als intern begeleider ben ik hier op deze school
aan het werk.
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. De jongste zit op de basisschool en de oudste gaat
naar het voortgezet onderwijs. Naast mijn werk en meegaan naar allerlei activiteiten van
het gezin vind ik het leuk om te wandelen met onze hond, af te spreken met mensen, lekker
eten te maken en kleding te naaien.
Ik heb in het speciaal en regulier onderwijs voor de klas gestaan en de afgelopen 13 jaar
werk ik ook als intern begeleider in het basis-, speciaal basis- en/of speciaal onderwijs.
Wat ik belangrijk vind is dat we het onderwijs samen zo organiseren dat we het beste uit de
kinderen en onszelf kunnen halen.
Als intern begeleider ben ik niet voor alle ouders zichtbaar aanwezig. Wanneer u vragen
en/of opmerkingen hebt over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd in eerste instantie
terecht bij de leerkracht. Deze overlegt met mij als dat nodig is en samen verzorgen we een
terugkoppeling.
U mag ook altijd contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt via
het telefoonnummer van de school of via de mail:
internb@thogeholt.nl.
Met vriendelijke groet,
Joske Klaver

Schoolreis onderbouw
Donderdag 19 september gaan de groepen licht blauw, violet, rood, donker rood en oranje
op schoolreis naar De Sprookjeshof in Zuidlaren.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee.
We hanteren deze dag wel andere schooltijden in de middag.
De kinderen mogen gewoon om half 9 's ochtends op school komen, hier verandert dus
niets.
We komen echter rond 15.00 uur terug op school.
Er rijden dan geen taxi's meer. Het zou fijn zijn als alle kinderen door de ouders opgehaald kunnen worden.
Mocht dit niet lukken, neem dan even contact op met de groepsleerkracht van uw kind. We
proberen dan een oplossing te bedenken.
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Jarig in september zijn:
2 september
2 september
4 september
7 september
7 september
11 september
11 september
15 september
19 september
22 september
23 september
25 september
25 september
26 september
29 september

Kyran Lieffering
Lars van der Veen
Naomi Koerts
Noah Emans
Levy Zuidema
Dylan Brouwer
Dylan Wolting
Wesley van der Veen
Bas Struiksma
Indy Eitens
Dennis Ebbinge
Elmedin Bajrami
Naomi Blokzijl
Roweno Siekman
Pieter Brands

Roze
Paars
Zilver
Aqua
Groen
Rood
Donkerrood
Limoen
Donker rood
Aqua
Geel
Roze
Oranje
Violet
Zilver

Luizenmoeders gevraagd!
Wie wil ons luizenteam komen versterken? We zijn op zoek naar een aantal
nieuwe moeders of vaders. We hebben een leuk team. Er wordt elke tweede
week na een vakantie gecontroleerd, op de dag dat de meeste ouders kunnen. Lijkt het je leuk, dan kun je je opgeven bij Hilde van Hell (groep violet) of
stuur een mail naar: h.vanhell@thogeholt.nl

Luizencontrole
De vakantie is weer afgelopen, dat betekent dat het weer tijd is voor een luizencontrole!
Aanstaande woensdag (4 september) gaan een aantal moeders de school weer door op
zoek naar de kleine kriebelbeestjes. Het is handig als de kinderen
dan geen ingewikkelde kapsels hebben en dat ze geen gel in hun
haar doen.
Namens het luizenteam alvast bedankt.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt één keer per twee weken. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website; www.thogeholt.nl
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Schoolarts en school maatschappelijk werk
Binnen onze school zijn de schoolarts en het schoolmaatschappelijk werk actief.
Zij hebben beperkte uren voor onze school.
Daarom stellen wij het zeer op prijs, als u een uitnodiging krijgt voor een van beiden om met
uw kind te komen, dat u daar gebruik van maakt.
Het gebeurt dat ouders niet komen, zonder af te bellen of bericht te geven.
Dat is jammer van de dure tijd.
Een afspraak verplaatsen kan altijd, of via de school of via rechtstreeks contact met de
schoolarts of de maatschappelijk werker.
Wij hopen dat u daar aandacht aan wilt schenken.

Onze schooltuin
We willen de ouders en kinderen die in de vakantie hard hebben gewerkt in onze schooltuin
hartelijk bedanken!!!
Het was super gezellig en het was ondertussen oogsttijd geworden.
Dat betekent dat o.a. sla, bieten, komkommers, aardappels en pompoen gerooid/ geplukt
konden worden.

