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Wat was het gezellig, afgelopen vrijdagmiddag in de school.
Het was goed om te zien dat veel ouders de moeite hadden genomen
om de school van hun kind te komen bekijken. De kinderen trakteerden
op lekkere hapjes.
Iedereen die aanwezig was: bedankt voor jullie komst.
Over een poosje organiseren wij een groot OPEN Huis voor een ieder
die daar belangstelling voor heeft.

Website

www.thogeholt.nl

Dan nodigen wij ook de buurtbewoners uit maar ook IBers en directeuren
van de andere scholen.
Ook ouders en opa's en oma's zijn dan van harte welkom.

E-mailadres:

U hoort van ons.

Twitter:

Begeleidingscommissie

mail@thogeholt.nl
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.

Binnen onze school hebben wij een begeleidings commissie die het wel
en wee van alle kinderen in de school monitoren.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u het werken van de commissie kunt
nalezen.
Heeft u vragen?
Dan hoor ik dat graag.
Nettie
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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?

Brief BC

Brief BC
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Democracity
Dinsdag zijn de eindgroepen Geel en Aqua naar het gemeentehuis
geweest. In de raadszaal van het gemeentehuis
hebben ze het spel Democracity gespeeld.
De kinderen mochten plaatsnemen op
de raadszetels achter de microfoons.
Dat alleen al was super gaaf! Samen vormden zij de
volksvertegenwoordiging van een stad.
De kinderen werden opgedeeld in politieke fracties.
Binnen de fracties moesten de kinderen korte
partijprogramma’s maken met hun eigen toekomst
ideeën waar op gestemd kan worden.
Ook moesten ze een naam bedenken voor hun partij.

Democracity

We hadden FC Kip, verkeerpad, zvdn (zorg voor de
natuur), de partij van de bomen en partij Oranje.
Daarna gingen de kinderen met elkaar in debat. Ze mochten, nadat ze
toestemming hadden van de voorzitter en dank u wel, meneer de voorzitter
hadden gezegd door de microfoon praten.
Daarna werd er gestemd en kon de stad gebouwd
worden.
Het was een leuke, leerzame ochtend.

De leerlingen hebben ontdekt hoe een
democratische besluitvorming tot stand komt.

Oudercontacten
In de jaarkalender staat dat de oudercontacten plaatsvinden van 24 t/m
28 februari. Dit wordt een week verschoven.
In verband met de groepsbesprekingen vinden de oudergesprekken plaats
van 2 t/m 6 maart.
Met vriendelijke groet,
Joske Klaver
intern begeleider
SBO 't Hoge Holt
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (1x per 2 weken)
Tel: 050-5019328
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Verjaardagen februari
In de maand februari zijn de volgende kinderen jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!

Verjaardagen
februari

02-02
04-02
08-02
10-02
11-02
13-02
17-02
19-02
22-02
23-02
24-02
24-02
25-02
26-02

Wessel Oosting
Andries Doorn
Benjamin van der Veen
Dunya Hadi
Jasper Dekker
Jort Oosting
Ivar de Vries
Florian van Gunst
Daphne Enting
Tyziano Brouwer
Mara Bron
Djeffrey Koster
Ezra Elzinga
Vere Prak

Paars
Roze
Wit
Oranje
Aqua
Groen
Geel
Zilver
Limoen
Rood
Aqua
Wit
Rood
Groen

Nieuwe activiteitenladders zijn uit!
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar?
Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek maken? Het kan allemaal,
want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van februari t/m
juni.

Nieuwe
Activiteiten
ladders zijn
uit!!

De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden
georganiseerd door de sport - en cultuurcoaches van Welzijn in Noordenveld,
in samenwerking met verenigingen en instellingen. Er is 1 ladder voor de
gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor
een activiteit in een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met basketbal, skiën, schilderen, maskers
vilten met je opa of oma, vissen met je opa of oma en fotograferen.
Voor de jongere kinderen staat er bijvoorbeeld hockey, tuinkers kweken en
hiphop/streetdance op het programma.
Wil jij ook meedoen? Geef je dan op via www.activiteitenladder.nl

