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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

www.thogeholt.nl

Denkt u aan de gymkleding?

E-mailadres:

Adressenlijst

mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is

Er zijn nog wat wijzigingen in de leerlingenlijst die een vorige keer met de
nieuwsbrief meegestuurd is:

Het telefoonnummer van Finn Coeling is 06-24431339
Het telefoonnummer van Remco en Andries Doorn is 06-15571701
Het telefoonnummer van Glenn Ekelschot is 06-21908156
Luka is nog maar net op school, hij staat niet op de lijst.
Zijn gegevens zijn:
Luka Gietema,
Ereprijs 1,
9302 AM Roden, 06-23461696.
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Even voorstellen,
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Even
voorstellen

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,

Even voorstellen,

Aanbouw

Zoals u kunt zien is er veel bedrijvigheid op het terrein van 't Hoge Holt.
Bijna elke dag gebeurt en wel iets anders.
Momenteel is men bezig met het aanbrengen van de fundering op de
ondergrond. Het zal niet lang meer gaan duren
en dan worden de lokalen
geplaatst.
Tot op dit moment verloopt de bouw volgens
schema.
Gelukkig ondervinden we weinig hinder van de
bouw en de kinderen genieten van de acties
van de bouwers. Maar ze leren er ook veel
van.
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Meester Luuk 50!!
Meester Luuk was jarig en werd afgelopen maandag 11 november 50 jaar,
Wij hebben gezellig met een aantal kinderen als verrassing met
de bovenbouw en middenbouw een high tea georganiseerd!
Ook hadden een aantal leerkrachten een mooi lied voor hem gemaakt en
gezongen!
Hij was
verrast en
blij en
heeft er van
genoten.

Meester
Luuk
50!!

Volkstuintjes in winterstand
Wij hebben het afgelopen half jaar genoten om samen met de kinderen het
experiment in de moestuin uit te proberen. Wij hebben veel geleerd over
spitten, zaaien, oogsten. Hoe wij iets moeten poten en hoe ver sommige
zaadjes van elkaar af gepoot moeten worden, hoe diep ze de grond
in moeten enz. Hoe lang het duurt voordat het opkomt.
Soms is het ook belangrijk om voor te poten in potjes
Kortom het is een groot succes, en wij willen er dan ook graag mee door
gaan.
Het begint nu zo langzamerhand koud en vochtig te worden, tijd voor een
winterstop!!
Als het voorjaar is, gaan wij weer starten.

Volkstuintjes
in winterstand
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Kunstactiviteiten bovenbouw
De vorige week stond in het kader van allerlei activiteiten.
Voor de Bovenbouw was dit een bezoek aan het Groninger Museum. Bij het
woord museum verwachtten kinderen iets heel anders dan ze te zien kregen.
Ze hebben volop genoten van de tentoonstelling van Daan Roosegaarde.
Normaal mag er in een museum niets aangeraakt worden.
Kunstactiviteiten
bovenbouw

Maar………‘Aanraken? Ja, graag!’ hangt aan de muur in de tentoonstelling
van ontwerper/kunstenaar Daan Roosegaarde in het Groninger Museum.
Hier geen dingen onder vitrines of hangend aan de wand, wel lege ruimtes
die reageren op bezoekers.
De kinderen werden gescand op vlakken, muren en liggend op of hangend
over grote ballen, snel vervagende afdrukken achterlatend.
Genoten hebben ze ook in de ruimte van de oplichtende piepschuimbolletjes,
waar ze naar hartlust paden in maakten en veel andere voorstellingen
tevoorschijn toverden.
Kortom, een geslaagd bezoek aan het Groninger Museum!
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Nationaal schoolontbijt
Vorige week donderdag werden alle leerlingen van de school getrakteerd op
het jaarlijkse schoolontbijt.
Er werd heerlijk gesmuld!!
Nationaal
schoolontbijt

Zwemcircuit De Hullen Roden
Afgelopen maandag hebben de kinderen van de bovenbouwgroepen
meegedaan met het zwemcircuit. Ze hebben allerlei leuke spelletjes in het
ondiepe en diepe bad gedaan. Zo moesten ze "diamanten" opduiken, over de
lange mat rennen, door het gat heen zwemmen, in een grote band elkaar
vooruit trekken etc. De kinderen hebben volop genoten!
Het was een leuke, geslaagde ochtend.

Zwemcircuit

Gevonden voorwerpen / kleding
Tijdens de Sinterklaas en Kerstviering zal Frans alle gevonden
voorwerpen / kleding gaan uitstallen in de gemeenschapsruimte.
Alles wat dan nog niet is opgehaald zal aan een goed doel
geschonken worden.

Gevonden
voorwerpen

