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De school is weer begonnen en we hebben ervaren dat
de leerlingen er veel zin in hebben om de school te
bezoeken. De nieuwe leerlingen iets onwennig, naar
welke groep moet ik ook al weer, maar de
“oude” leerlingen heel vertrouwd. Met een praatje en
een grapje en verhalen over de vakantie. Gelukkig was
het niet zo warm binnen de school meer.

 Bibliotheek op
school.
Hulp gezocht!!
 Verjaardagen
september
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In de aankomende weken zullen de kinderen werken aan de
Wees Welkom Weken. In die weken worden activiteiten georganiseerd om
elkaar beter te leren kennen. Niet alleen de kinderen onderling maar ook
de leerkrachten leren de kinderen kennen en andersom. Ook het team
onderling leert elkaar weer kennen, er zijn tenslotte ook weer nieuwe
collega’s bij gekomen.
Zaterdag kregen we een triest bericht.
De vader van meester Stephan was ( toch nog onverwacht) overleden.
We wensen meester Stephan en zijn gezin veel sterkte. Meester Stephan
is vervangen door juf Rika en dat zal komende week waarschijnlijk ook nog
een paar dagen zijn.
Juf Carola is weer terug van haar bevallingsverlof. Als we zo naar haar
kijken zien we een tevreden moeder die het ook weer leuk vindt om
te komen werken.
Kortom alles voelt een beetje nieuw maar toch ook vertrouwd.
Als ik het zo inschat wordt dit een heel mooi schooljaar.
Nettie
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Gymnastiek

Gymnastiek

Maandag: Paars, Zilver, Wit
Dinsdag: Lichtblauw, Blauw, Rood,
Donkerrood, Oranje, Violet, Roze
Woensdag: Zilver, Paars, Limoen, Groen, Aqua, Geel
Donderdag: Rood, Lichtblauw, Blauw, Donkerrood, Oranje
Vrijdag: Violet, Roze, Wit, Limoen, Groen, Aqua, Geel
Denkt u aan de gymkleding?

Schoolreizen
U heeft vorige week in de mail gelezen dat de kinderen in september niet op
schoolreis gaan. Dit i.v.m. de Corona maatregelen.
Hopelijk kan dat in het voorjaar wel weer.

Schoolreizen

Een aantal van u hebben al de schoolreis betaald.
Er zijn drie mogelijkheden om om te gaan met het schoolreisgeld.
Als u nog niet betaald heeft, dan hoeft u niet
meer te betalen.
Heeft u wel betaald dan krijgt u een mail van
Gea (administratie) of u het geld nu terug wilt
ontvangen of dat wij het kunnen reserveren voor
een eventuele schoolreis in het voorjaar.
(mocht die ook niet door gaan dan overleggen
we dan weer over het terug geven van schoolreisgeld)

Parkeren

Parkeren

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.
De taxi’s parkeren ook op deze manier. Op deze manier
proberen we het zo veilig mogelijk te maken voor
de kinderen.

Rodermarkt
Rodermarkt

Op 22 september is de Rodermarkt.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
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Informatieavonden
De collega’s gaan u aanstaande week inlichten over de informatie avonden.
Zij zullen digitaal plaats vinden. Dit mede n.a.v. de berichtgeving van
dinsdagavond tijdens de persconferentie ( 6 gasten enz).
U hoort z.s.m. van de collega’s.

Informatie
avonden

Even voorstellen
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Even voorstellen……
Mijn naam is Jean Mario Castro, 41 jaar en woon samen met mijn vrouw en
kinderen in Roden. Mijn hobby’s zijn voetballen, lezen en lekker eten.
Verder geef ik voetbaltraining aan de jeugd van VV Nieuw-Roden.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op ’t Hoge Holt. Ik geef op maandag en
dinsdag les in groep wit en donderdag en vrijdag in groep aqua.
Vanaf 2007 zit ik in het onderwijs en heb ik op meerdere scholen in
de gemeente Noordenveld lesgegeven. De laatste 8 jaar werkte ik in Nietap op
obs De Flint.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben heel blij dat ik op ’t Hoge Holt
mag werken en dat ik mezelf verder kan ontwikkelen als mens en als leerkracht. Ik heb er zin in!
Groeten,
Jean Mario Castro

Even voorstellen….
Ik ben Pieter Dijkema, 42 jaar en inmiddels 2 jaar werkzaam bij OPON.
Deze twee jaar heb ik op t Spectrum in Peize gewerkt. Daarvoor heb ik jaren
op verschillende plekken in de zorg gewerkt.
Ik woon samen met mijn vriendin in Leek en samen
hebben we 2 dochters, één van 5 en één van 8.
Ik heb erg veel zin om op 't Hoge Holt aan de slag te
gaan op de donderdag en vrijdag!
Groeten Pieter!

Even
voorstellen
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De bibliotheek op school: Hulp gezocht
Op ‘t Hoge Holt werken we met de Bibliotheek op School.
Dit houdt in dat we samenwerken met de bibliotheek. We hebben een recente
en naar onze school aangepaste boekencollectie. Voor de beginnende lezer
tot de gevorderde lezer. Dikke pillen tot stripboeken en natuurlijk veel
informatieboeken. Van de collectie wordt een deel om de zoveel weken
gewisseld door de bibliotheek.
Wat doe je als bibliotheekouder:

Boekenkasten netjes opruimen

Boeken innemen

Boeken uitlenen

Bibliotheek

We plannen je om de zoveel weken in, op de dag dat jou goed uit komt.
Je werkt samen met een andere ouder, waardoor het niet langer dan een half
uur duurt.
Lijkt je dit leuk of heb je nog vragen?
Neem contact op met een van ons.
g.kooistra@thogeholt.nl
m.dewinter@thogeholt.nl
We zien er naar uit.
Gina en Marie

Jarig in september
In september vieren de volgende kinderen hun verjaardag.
Alvast van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!!
01-09
02-09
02-09
04-09
06-09
07-09
09-09
11-09
11-09
14-09
15-09
19-09
20-09
25-09
25-09
25-09
26-09
28-09
29-09

Quincy Pikkert
Kyran Lieffering
Lars van der Veen
Naomi Koerts
Logan Sinnema
Levy Zuidema
Andries Gall
Dylan Brouwer
Dylan Wolting
Thijs Tel
Wesley van der Veen
Bas Struiksma
Danesh Schipper
Elmedin Bajrami
Naomi Blokzijl
Kylan Koster
Jesse Louwes
Silvan Brinkman
Pieter Brands

Rood
Wit
Zilver
Groen
Rood
Aqua
Rood
Oranje
Oranje
Wit
Geel
Roze
Geel
Wit
Oranje
Rood
Rood
Violet
Groen

Jarig in
september

