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Het gaat lukken.
De nieuwbouw is bijna klaar en we kunnen volgende week beginnen met
de inhuizing, zoals dat zo mooi heet. Het is een mooi gebouw geworden.
Stevig, rustig, ruim en goed passend bij het huidige gebouw.
Donderdag en vrijdag gaan alle groepen wisselen van lokaal.
De groepen uit Het Valkhof komen op hun eigen plekken terug.
De groepen groen aqua en limoen gaan naar het nieuwe gedeelte.
En de andere groepen krijgen een nieuw lokaal in het gebouw.
Nog niet alles zal in januari klaar zijn maar wel zoveel dat we prima in dat
gebouw terecht kunnen.
Op een moment dat echt alles klaar is zullen we u als ouders uitnodigen
om het gebouw te komen bekijken.
Ik wil alle ouders hartelijk danken voor het begrip en de flexibiliteit tijdens
de bouw.

mail@thogeholt.nl

Het heeft soms wat gekneld maar alles is ook weer goed gekomen.

Twitter:

Nettie.

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.

Kinderen van het Valkhof:
Fijn dat jullie weer terug komen.
Afscheid van Het Valkhof
Sinds 1 februari 2019 zaten er twee groepen van onze school in
Het Valkhof. We zijn daar met open armen ontvangen en de kinderen
hebben het er naar hun zin gehad.
Ze hebben samen feesten gevierd en en leuke activiteiten ontplooit.
We hadden geen betere opvang voor de kinderen kunnen krijgen.
Langs deze weg wil het team van 't Hoge Holt de teamleden van
Het Valkhof heel hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en
medewerking. Het was Top.
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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?

Kerstviering

Kerstviering

Woensdag 18 december gaan we ons jaarlijkse kerstdiner weer houden met
de kinderen. De deur aan de Lijsterbesstraat gaat om
17:50 uur open. De kinderen gaan in de eigen groep van de
kerstmaaltijd genieten.
Voor u is er in de gymzaal tegen een kleine vergoeding een
versnapering te krijgen.
Als de kerstmaaltijd in de groepen is afgelopen dan mag u
uw kind meenemen naar huis.
Dit zal rond 19.00 zijn.
Wij zien u dan ook graag woensdag 18 december.

Kerstviering groepen licht blauw en violet

Kerstviering
groepen
lichtblauw
en violet

Dit jaar willen wij met de groepen violet en licht blauw graag een kerstbrunch
organiseren op woensdag 18 december. Hiervoor hebben we hulp
van ouders nodig. Zouden jullie een gerechtje willen maken voor de
brunch? Na Sinterklaas krijgen jullie een lijstje mee waarop je je kunt
intekenen voor een gerecht. Willen jullie dit lijstje vervolgens z.s.m. inleveren
bij de juffen. Alvast bedankt!
We starten om 12 uur met de brunch. Ouders mogen op school blijven.
In het lokaal van groep violet kunnen zij samen met een aantal collega’s van
’t Hoge Holt een kopje koffie of thee drinken. Ook willen we graag weten
hoeveel ouders er op school blijven, zodat wij voor voldoende koffie en thee
kunnen zorgen.
LET OP: De kerstviering op het Valkhof is dus ’s middags en
niet zoals op ’t Hoge Holt ’s avonds!!! Informatie over
het kerstfeest voor de groepen op ‘t Hoge Holt volgt binnenkort.
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Verjaardagen januari
In januari vieren de volgende kinderen hun verjaardag.
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!!
02-01
05-01
07-01
09-01
15-01
17-01
18-01
18-01
20-01

Samara IJdens
Wesley van der Hoek
Roberto Rozema
Bas van der Velde
Wesley Hageman
Kyano Riepma
Finn Coeling
Vanity Smit
Glenn Ekelschot

Donkerrood
Lichtblauw
Groen
Aqua
Geel
Roze
Rood
Lichtblauw
Limoen

23-01
23-01
24-01
25-01
26-01
27-01
28-01

Marcel Bueving
Rick Bueving
Jort Jager
Caitlhyn Dussel
Pascal Rutgers
Appie Bijlsma
Friso Hidding

Wit
Paars
Limoen
Donkerrood
Geel
Rood
Zilver

Busvervoer
Ik zal volgende week de busbedrijven laten weten, (heb ik ook al eerder
gedaan) dat alle kinderen op 6 januari weer naar 't Hoge Holt moeten.
Wilt u dat ook aan de chauffeurs vertellen?

Busvervoer

Bedankt.
Nettie

Kerstvakantie
I.v.m. de verhuizing begint de kerstvakantie een dag eerder dit schooljaar.
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december vrij. We starten met alle groepen na de
kerstvakantie op 't Hoge Holt. Ouders van de groepen licht blauw en violet
die nog niet eerder op 't Hoge Holt zijn geweest, krijgen na de kerstvakantie
een rondleiding op 't Hoge Holt.

Kerstvakantie

