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11 januari

Meester Stephan jarig

13 januari

Schoolarts op school

18 januari

Bas jarig

01 februari

Meester Evert jarig

03 februari

Schoolarts op school

13 februari

Margedag, alle kinderen vrij

14 februari

Leerlingenraad

15 februari

Meester Fredy jarig

17 t/m 21 februari

Voorjaarsvakantie
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Open Huis rsg de
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Gelukkig nieuwjaar
Hier is hij dan. De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar.
Het team van ‘t Hoge Holt wil u en uw gezin een heel gezond leerzaam
2020 toewensen.

Parkeren op het schoolplein
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.

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. Wanneer een kind voor een
auto loopt, is het kind zichtbaar.
De taxi’s parkeren ook op deze manier.
Wilt u uw auto niet tussen de bussen parkeren?
Graag op de overige parkeerplaatsen in de
vakken parkeren.
Bedankt voor uw medewerking. Zo zorgen we er samen voor dat het zo
veilig mogelijk voor uw kind is.

Nieuwsbrief

Pagina 2

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?

Uitnodiging bekijken nieuwe aanbouw
Beste ouders,

Uitnodiging
bekijken
nieuwe
aanbouw

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen op ’t Hoge Holt.
Alle groepen zijn weer gehuisvest in het gebouw aan de Lijsterbesstraat.
De meeste kinderen zitten nu in een ander lokaal en ook de nieuwbouw is
door de bovenbouw in gebruik genomen.
Natuurlijk willen jullie ook graag weten in welk lokaal jullie kind nu de dag
doorbrengt en hoe de school er verder uitziet.
Daarom willen we alle ouders uitnodigen om op vrijdagmiddag 17 januari
te komen kijken van half 2 tot 2 uur. De leerlingen zullen de ouders dan
rondleiden door de hele school.
We hopen op uw komst.
Graag willen we weten hoeveel personen we kunnen verwachten.
Wilt u uw komst en het aantal personen aan de groepsleerkracht
doorgeven.
Alvast bedankt.
Team ’t Hoge Holt

Nieuwe leerlingen in groep donkerrood
Nieuwe
leerlingen in
groep
donkerrood

Nieuwe leerlingen in groep donkerrood:
Na de kerstvakantie heeft groep donkerrood er twee nieuwe leerlingen
bijgekregen: Elshaday en Riley. We wensen hen veel plezier in onze
klas.
Hendrik is naar groep oranje gegaan. We wensen hem natuurlijk ook een
fijne tijd bij juf Margriet en juf Anneke.
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Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie mogen we de volgende kinderen
welkom heten:
Andries Gall in groep licht blauw
Elshaday Haben Zerai in groep donker rood
Riley Siems in groep donker rood
Manon Luders in groep limoen.
Florian van Gunst is in december 2019 in groep zilver
begonnen.

Nieuwe
leerlingen

Welkom op onze school. We hopen dat jullie een fijne tijd gaan krijgen.

Aanbouw
Wat een knappe kinderen hebben we op school.
de leerlingen beginnen te wennen aan het feit dat
ze in nieuwe lokalen aan het werk zijn en gaan.
Al heel vlot zijn ze gewend aan de nieuwe routes
die zij moeten lopen om naar binnen te gaan en
weer naar huis.
Een ingang extra zorgt er voor dat de hallen niet
overvol raken, dat is heel fijn.
De aankleding van de school krijgt ook vorm.
We hebben nieuwe stoelen, kasten, white borden
enz. gekregen in klassen die dat nodig hadden.
Maar ook heel fijn is dat we nieuwe extra chrome
books hebben kunnen aanschaffen en in een
aantal lokalen ook nieuwe leerkracht computers.

Aanbouw

Kortom, de eerste week was een succes. (op de lekkage na, dan)

Staking
In de media kunt u lezen dat twee bonden de stakingen van januari
door willen laten gaan. Binnen ons bestuur zijn we aan het overleggen.
Zodra ik u meer kan vertellen, dan hoort u dat van mij.
Uiterlijk woensdag krijgt u bericht of de school al dan niet dicht is.

Nettie
Aanbouw
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