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Artikelen in deze
nieuwsbrief

• Kunst en cultuur

Nieuwsbrief
Kunst en Cultuur
De groepen licht blauw, violet en rood
krijgen in de maand september een
aantal gastlessen aangeboden vanuit
het Kunst en Cultuurmenu Noordenveld.

• Agenda
• Gymnastiek
• Even voorstellen

Tijdens deze lessen gaan de kinderen experimenteren met kleuren.
De lessen zullen plaatsvinden op maandag 16 september en dinsdag
17 september.

• Parkeren

Agenda

• Schoolreis

16 september

Juf Annemarie jarig
Schoolarts op school

19 t/m 20 september

Schoolreis bovenbouw

school, hulp

19 september

Schoolreis onderbouw

gezocht

21 september

Juf Amanda jarig

24 september

Rodermarkt, alle kinderen vrij

02 oktober

Start Kinderboekenweek

05 oktober

Dag van de leraar

07 oktober

Schoolarts op school

11 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

16 oktober

Handbal jongens

18 oktober

Meester Martijn jarig
Leerlingenraad

mail@thogeholt.nl

21 oktober t/m 25 oktober

Herfstvakantie

Twitter:

Gymnastiek

• Bibliotheek op

• Luizenmoeders
gevraagd

Website

www.thogeholt.nl

E-mailadres:

SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.

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?
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Even voorstellen…...

Even
voorstellen

Ik ben Eva, de nieuwe stagiaire van groep paars.
Ik loop hier elke maandag en dinsdag stage tot
januari 2020.
Op dit moment zit in jaar 2 van de pabo.
In mijn vrije tijd vind ik sporten en muziek
maken enorm leuk. Ik heb er zin in om er een leuke
tijd van te maken!

Parkeren

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.

Schoolreis

Schoolreis

Vrijdag 20 september gaan de groepen roze, paars, zilver en wit op
schoolreis. De bus naar pretpark Duinen Zathe
vertrekt om 9.00 uur vanaf school richting
Appelscha. Rond 16.00 uur zal de bus weer terug
zijn bij school.
De taxi's rijden dan niet meer. U kunt uw kind zelf
weer bij school ophalen. Denkt u er aan om de taxi's
wel af te melden?!
We hebben er zin in een hopen op goed weer.
Hopelijk gaat iedereen mee.
Als u voor uw kind nog niet betaald heeft, zou u
dat dan zo snel mogelijk willen doen. Eventueel in
overleg met Nettie.
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Bibliotheek op school, hulp gezocht!!
Op ’t Hoge Holt werken we met de Bibliotheek op School.
Dit houdt in dat we samenwerken met de bibliotheek. We hebben een
recente en naar onze school aangepaste boeken collectie.
Van de beginnende lezer tot gevorderde lezer. Dikke pillen tot stripboeken.
En natuurlijk veel informatie boeken.
Van de collectie wordt een deel om de zoveel weken gewisseld door de
bibliotheek.
We hadden een grote en fanatieke groep ouders die er elke week week
voor zorgden dat de bieb er netjes uit zag, maar helaas zijn er een aantal
gestopt. Nu zijn we op zoek naar nieuwe biebouders.
Wat doe je als bibliotheek ouder;
Boekenkasten netjes opruimen
Boeken innemen
Boeken uitlenen
We plannen je om de zoveel weken in, op de dag dat jou goed uit komt.
Je werkt samen met een andere ouder, waardoor het niet langer dan een
half uur duurt.

Bibliotheek
op school

Lijkt dit je leuk?
Heb je nog vragen?
Neem contact op met één van ons,
g.kooistra@thogeholt.nl
m.dewinter@thogeholt.nl
We zien er naar uit!
Gina en Marie

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

Luizen
moeders
gevraagd

