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Nieuwsbrief
Agenda
02 maart

Meester Frans jarig
Schoolarts op school

04 maart

Meester Joop jarig

08 maart

Juf Nettie jarig

13 maart

Rapporten mee

16 maart

Meester Paul jarig

24 maart

Juf Klaske jarig

25 maart

Grote rekendag

27 maart

Onderwijsdag, alle leerlingen vrij

Vrije dag
De kinderen hebben op vrijdag 27 maart een vrije dag.
Op deze dag vindt de jaarlijkse onderwijsdag plaats, alle leerlingen zijn
deze dag vrij.

Informatie m.b.t. coronavirus
In de media is veel aandacht voor het coronavirus, mede naar aanleiding
van de ouderbrief die is verstuurd vanuit de PRICOH
scholen in Hoogeveen. Vanuit de GGD vinden we
het belangrijk dat u over de juiste informatie
beschikt. Dit bericht zenden wij naar alle Drentse
scholen.
Voor de laatste stand van zaken kunt u kijken op de
website van het RIVM: https://www.rivm.nl/
coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa.
Vragen en antwoorden staan op de website van het RIVM
Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) leest u de veel gestelde vragen en antwoorden over het
coronavirus.
Overige vragen? Neem contact op met de GGD
Bij overige vragen neemt u contact op met het team Infectieziekten van
GGD Drenthe via 0592 - 306 300 of infectieziekten@ggddrenthe.nl.
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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?

Leerlingenraad in overleg met de nieuwe
Bovenschoolse directeur
Op de vrijdag voor de vakantie heeft
de Bovenschoolse directeur Han Sijbring een vergadering van de leerlingenraad bijgewoond.
Er stonden drie agenda punten op de agenda:

Leerlingen
raad in
overleg met
nieuwe
bovenschoolse
directeur



Waaraan moet de nieuwe directeur voor ’t Hoge Holt voldoen
volgens de leerlingenraad?
De punten voor de profielschets kunt u binnenkort lezen in de vacature.
(ik mocht namelijk niet bij de vergadering aanwezig zijn)
Achteraf heb ik begrepen van de kinderen dat er niet te veel veranderd
mag gaan worden en dat de directeur een beetje streng en vooral lief
zou moeten zijn. Dat hebben de kinderen mij verteld.



De kinderen willen graag een digibord voor juf Carolien. Daarvan heeft
de directeur gezegd dat die heel duur zijn en dat er eerst binnen school
gekeken moet worden of er nog een bord ergens over is. Ik heb dan
ook de opdracht gekregen om dat te onderzoeken.



De kinderen willen graag een “verdrietige plek”. Een plek waar ze zich
terug kunnen trekken als ze zich niet goed voelen en of rust nodig
hebben. Het antwoord van de directeur heb ik van de kinderen niet
terug gekregen. Ik zal dat na gaan vragen.

Volgens de kinderen en de directeur was het een fijn en opbouwend
gesprek. De directeur heeft beloofd om de kinderen
verder te betrekken bij de sollicitatieprocedure.
Daar zal ik hem aan helpen herinneren.
Bedankt leerlingenraad voor jullie goede inzet en
meedenken in het maken van de profielschets.
Daarna hebben we nog wat agendapunten
afgewerkt, en daar mocht ik weer wel bij zijn.
Nettie
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Pilot Schoolmelk
Beste ouders/verzorgers,
In de week van 9 maart krijgen de kinderen 2 keer in de week
gratis zuivel aangeboden.
De school doet namelijk mee met het Schoolmelk Pilot!
Gratis lekkere koude zuivel voor iedereen.
Dit project duurt 11 weken.
Met de Schoolmelk pilot zorgen we dat alle kinderen in de klas
een gezonde keus krijgen aangeboden.

Schoolmelk

Wij hopen ook dat uw kind hiervan zal genieten!
Hier is de link van schoolmelk voor ouders!
https://iedereenfitopschool.nl/

Voorstelling Plons
Op maandag 2 maart gaan de groepen lichtblauw,
violet en rood kijken naar de voorstelling ‘Plons’.
Plons is een speels en beeldend verhaal over de
wondere wereld boven en onder water.
In de voorstelling wordt het verhaal verteld van kikker
Kiki en alle dieren die ze tegenkomt, zoals
de stekelbaars, de libelle en de ooievaar.
Plons is een voorstelling over veranderen, overleven
en het overwinnen van angsten, maar ook over
verwondering en verbijstering.
Ook in de klassen zullen we knutselopdrachten doen
en liedjes oefenen die aansluiten op het verhaal.

Voorstelling
Plons

We zijn heel benieuwd!

Verjaardagen Maart
02-03

Chris Detmar

02-03

Oranje

13-03

Marnik Schuiling

Groen

Charissa Wiegers Aqua

15-03

Tygo Drent

Zilver

03-03

Thijs Lansink

Lichtblauw

16-03

Ray Spanninga

Limoen

05-03

Alex Nijenhuis

Violet

17-03

Kenji Siegers

Roze

06-03

Lucas te Meer

Zilver

25-03

Vincent de Jong

Limoen

07-03

Jorrit Hidding

Aqua

26-03

Dyon Groot

Paars

09-03

Levi de Haan

Donkerrood

27-09

Leon van der Laan

Aqua

09-03

Beau Wiersma

Limoen

29-09

Kan Helmhout

Wit

13-03

Stefano Margaroli Groen

30-03

Rick Zwolle

Groen
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Voorstelling bovenbouw

Voorstelling
Bovenbouw

We zijn maandag met de bovenbouw naar
De Grote Olympische Spelshow geweest.
Dat is een humoristische dansvoorstelling waarin
vier stoere dansers tegen elkaar strijden om de
felbegeerde Olympische medaille.
In de flitsend gemonteerde spelshow passeren
dance battles en vragen over belangrijke
momenten uit de Olympische sportgeschiedenis .
De Grote Olympische Spelshow stimuleert
jongeren om gezonder te eten en meer te
bewegen. Een gezonde leefstijl is heel belangrijk,
ook op jonge leeftijd!

Viooltjesmuziek

Viooltjes
muziek

Drie maandagen op rij hebben de kinderen van groep
oranje viool les gekregen. Ze mochten op een echte viool
de mooiste liedjes spelen.
Ze hebben geleerd hoe de onderdelen van een viool heten,
waar het van is gemaakt en hoe ze een viool vast moeten
houden. Ze hebben geleerd dat ze teder moeten omgaan
met een viool.
De kinderen vonden de lessen erg leuk.

Hoofdluiscontrole

Hoofdluis
controle

De vakantie is weer afgelopen, dat betekent dat het weer tijd is voor een
luizencontrole! Aanstaande maandag (2 maart) gaan een aantal moeders de
school weer door op zoek naar de kleine kriebelbeestjes. Het is handig als
de kinderen dan geen ingewikkelde kapsels hebben en dat ze geen gel in
hun haar doen. Namens het luizenteam alvast bedankt!
Tevens kunnen de moeders wel wat versterking
gebruiken. Na elke vakantie wordt er gecontroleerd op
de dag dat de meeste ouders kunnen. Wilt u komen
helpen? Mail dan naar h.vanhell@thogeholt.nl of loop
even langs.
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Voorlichting sociale media groep geel en aqua
In de week voor de voorjaarsvakantie
kwam een medewerker van de bieb
langs om de kinderen voorlichting te geven over social media.
Hij inventariseerde waar de kinderen gebruik van maakten en vertelde over de
‘gevaren’, maar ook over hoe er mee om
te gaan. Voor veel kinderen was het een
eye-opener, maar ook veel kinderen
konden vertellen hoe ze er op een juiste manier mee om moesten gaan.
Wat ze niet wisten dat alles wat je plaats en ook weer verwijdert toch ergens
blijft staan. Dus het was wel even weer een tip: denk na, voor je iets plaatst!
De voorlichting werd afgesloten met ‘Kahoot’, een quiz over ‘social media’.

DoeDigidag Health Hub Roden
Noord-Nederland staat van 13 tot en met 19 maart 2020 in het teken van digitalisering. Nederland Digitaal organiseert de jaarlijkse ‘digitale top’ dit jaar
in Groningen.
De Health Hub Roden en de gemeente Noordenveld
organiseren in samenwerking met Noorden Digitaal
op zaterdag 14 maart 2020 de Doedigidag in de Health Hub. Dit is bedoeld
voor het brede publiek om kennis te maken met digitalisering in de zorg.
Specifiek voor jeugd zijn er veel leuke en leerzame activiteiten.

Voorlichting
sociale
media
groep geel
en aqua

DoeDigiDag
Health Hub
Roden
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Landelijke opschoondag 2020 Noordenveld
Op vrijdag en zaterdag 21 maart is de 19de editie van
de Landelijke Opschoondag. Veel scholen, dorps– en
wijkbelangenverenigingen in Noordenveld organiseren de
opruimacties.
Op vrijdag 20 maart gaan de bovenbouwleerlingen
van ’t Hoge Holt en leerlingen van de Tandem het zwerfvuil
verzamelen in en rond de school. De scholen proberen ook
ouders enthousiast te maken om op zaterdag mee te doen.
Op zaterdag 21 maart gaan we met een tiental buurtbewoners uit
de Bomenbuurt de rest opschonen. We zijn blij dat de meeste mensen van
vorig jaar weer meedoen, maar we kunnen nog vrijwilligers gebruiken.
Kent u iemand die het leuk vindt om mee te gaan, vraag hem/haar dan a.u.b.
We komen om half tien bij elkaar in Muziekcentrum “Het Akkoord”, Klimop 2b
(naast het voetpad bij de Tandem. Koffie en thee staat dan klaar.
Karel Stroop maakt een groepsindeling en verdeelt de taken.
Er zijn hesjes, prikkers, handschoenen en afvalzakken voor iedereen.
We verzamelen zwerfvuil en afval in de straten en groenstroken.
Ook kunnen elektriciteit– en meterkasten worden schoongemaakt.
Om 12.15 uur is de schoonmaakactie ten einde en komen we weer samen bij
het Akkoord.
Tot slot gaan we naar “Onder de Linden” om samen te lunchen met mensen
uit de andere wijken.
Aanmelden kan bij: J. Modderman, Jasmijnlaan 52
J. Hoving, Zulterschweg 52
I. Postema, Lindelaan 47
R. Otter, De Vlier 5
Meer informatie
Tel. 050-5015118
secretaris@debomenbuurt.nl

Landelijke
opschoon
dag

