Jaargang 23 nummer 04
Vrijdag 11 oktober 2019

Artikelen in deze
nieuwsbrief
 Leerlingenlijst
 Agenda
 Parkeren

Nieuwsbrief
Leerlingenlijst
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een leerlingenlijst met daarop
alle kinderen van onze school. Mocht er onverhoopt een foutje in deze
lijst staan, dan kunt u dit mailen naar Gea: mail@thogeholt.nl.

Agenda

 Gymnastiek

16 oktober

Handbal jongens

 Personeel

18 oktober

Meester Martijn jarig
Leerlingenraad

21 oktober t/m 25 oktober

Herfstvakantie

28 oktober

Juf Carola jarig

30 oktober

Handbal meisjes

04 november

Schoolarts op school

06 november

Schoolontbijt

 Update
 Even
voorstellen…..
 Even
voorstellen …..
 Kinderpostzegels
 Jarig in
november
 Stagiaire

Parkeren
Het kan behoorlijk druk zijn voor en na schooltijd met auto’s en taxi’s die
de kinderen komen brengen en halen.

Website

www.thogeholt.nl

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl

Twitter:

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.
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Gymnastiek

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?

Personeel

Personeel

De broer van juf Klaske is vorige week, na een lang ziekbed overleden.
Juf Klaske is de laatste weken betrokken geweest bij zijn verzorging en was
niet op school.
Wij wensen haar en de familie veel sterkte.
Meester Paul is geopereerd aan zijn schouder en de genezing gaat naar
wens. Toch zal het nog een aantal weken duren voordat hij weer voor de klas
mag. Van harte beterschap meester Paul.
Juf Dorothee doet erg haar best om te genezen.
Zij is twee keer per week op school en werkt dan met een aantal kinderen.
We hopen dat zij snel weer helemaal zal zijn opgeknapt.

Update……
Update

Binnen korte tijd zal er grondwerk worden gedaan op het terrein achter de
school.
Er zullen heuvels gemaakt worden waar bloemen ingezaaid kunnen worden.
En het graafwerk voor de aanbouw zal gaan starten.

Even voorstellen……

Even
voorstellen

Hallo allemaal! Ik ben Marit en loop het komende half
jaar stage in groep roze. Meestal ben ik er alleen op
donderdag, maar ik probeer er ook vaker te zijn als
dat lukt. Ik zit in het derde jaar van de Academische
Pabo in Groningen, waar ik ook op kamers woon.
Naast studeren ben ik druk met oppassen en breng ik
graag tijd door met familie en vriendinnen. Verder
houd ik van zingen en koken.
Tot nu toe heb ik een hele leuke tijd hier op school en
heb erg veel zin in de komende weken!
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Even voorstellen……
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinds het begin van dit schooljaar ben ik werkzaam op ’t Hoge Holt, met
heel veel plezier! Ik kreeg de vraag of ik mij wilde voorstellen in de
nieuwsbrief en dat doe ik natuurlijk graag.
Mijn naam is Willeke Themme, schoolmaatschappelijk werker op deze
school en verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin
Noordenveld.
Nu zult u misschien denken, wat doet zij dan precies? Kort en bondig probeer ik leerlingen
ondersteuning te bieden die kortdurende hulp nodig hebben, maar ook ouders die vragen
hebben over het opvoeden en/of opgroeien van zijn of haar kind(eren) zijn welkom.
Waar kunt u terecht met uw vraag? Mocht u een vraag hebben dan kunt u deze stellen aan
de leerkracht, deze heeft contact met de intern begeleider, Joske Klaver. Mocht er vanuit
school gedacht worden dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk wenselijk is, dan zal de
school dit met u bespreekbaar maken.
Mocht u vragen hebben of wilt u meer weten over het schoolmaatschappelijk werk? U kunt
altijd contact opnemen met Joske Klaver, via het telefoonnummer van de school of via de
mail: internb@thogeholt.nl.
Mocht u rechtstreeks contact willen opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, dan
kunt u bellen met het volgende nummer: (050)-5027223. Ook kunt u even een kijkje nemen
op de site van het CJG: www.cjgnoordenveld.nl
Gekke vragen bestaan niet, u bent altijd welkom!
Vriendelijke groet en misschien tot ziens,
Willeke

Kinderpostzegels
De kinderen van de groepen limoen, groen, geel en aqua hebben fantastisch
goed hun best gedaan om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen.
In totaal hebben ze voor 4961,50 euro verkocht. De opbrengst van
de Kinderpostzegelactie gaat naar
diverse goede doelen die aansluiten bij het thema ‘Samen in actie
voor dakloze kinderen’.
Wij zijn trots dat onze toppers zich
hebben ingezet om andere
kinderen te helpen!
De kinderpostzegels worden
binnenkort bij u thuis bezorgd.

Kinder
postzegels

Nieuwsbrief

Pagina 4

Jarigen november

Jarig in
november

In november vieren de volgende kinderen hun verjaardag.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!!
03-11
14-11
23-11
23-11
25-11
30-11

Charissa de Wind
Dominique Boekhoven
Gerco Huyben
Jurjen Timmer
Niels Braakhuis
Tessa Heslinga

Limoen
Zilver
Geel
Donkerrood
Geel
Geel

Stagiaire
Beste ouders/verzorgers,

Stagiaire

Mijn naam is Els van Arnhem en sinds kort ben ik begonnen met mijn stage
bij groep Roze in de klas van meester Martijn. Ik ben 22 jaar en woon in Groningen.
Ik volg de opleiding tot leraar basisonderwijs aan de Hanze hogeschool te
Groningen. De eerste 7 weken ben ik maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig. Daarna ben ik maandag en dinsdag aanwezig. Ik ben gedurende een
halfjaar in de klas van meester Martijn.
Ik heb zin om veel te leren en nieuwe mensen te ontmoeten.
Heeft u nog vragen of wilt u graag meer over mij weten? Kom gerust naar mij
toe.
Met vriendelijke groet,
Els van Arnhem

