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Agenda
11 september
14 september
16 september
21 september
22 september
30 september
02 oktober
05 oktober
09 oktober
12 t/m 16 oktober

Leerlingenraad
Schoolarts op school
Juf Annemarie jarig
Juf Amanda jarig
Rodermarkt, alle kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
Afscheid juf Nettie
Dag van de leraar
Schoolarts op school
Sluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

energie-

18 oktober

coach met

Het knelt op de scholen

energie kun

In het Dagblad stond gisterochtend:
"Het knelt op de scholen".
Deze uitspraak herkende ik direct.
Ook op onze school begint het te knellen.

je lachen!!
 Stoepranden

Website

www.thogeholt.nl

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl

Meester Martijn jarig

Twee collega's wachten met verkoudheidsklachten op een Corona test.
Beiden kunnen pas donderdag en vrijdag terecht bij het testcentrum.
En zullen in het weekend uitslag krijgen.
Voor 1 groep is de vervanging voor 3 dagen geregeld. (groep rood).
Voor 1 groep voor woensdag en voor de donderdag wist ik nog niet.
(groep donker rood).
De vervangers pool begint leeg te lopen en vervanging is een knelpunt.

Twitter:

Wellicht zullen er in de nabije toekomst groepen thuis moeten blijven.
Mocht dat zo zijn krijgt u op tijd bericht.
Wij sturen kinderen nooit zo maar naar huis.

Facebook:
SBOthogeholt

Het spijt mij voor de overlast maar binnen
onze school begint het ook te knellen.
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Nettie

SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.
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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?

Leefstijl
Thema 1: De groep? Dat zijn wij!

Leefstijl

Zoals u weet wordt er door de gehele
school gewerkt aan sociale vaardigheden met
behulp van de methode Leefstijl. Door Leefstijl
worden leerlingen bewust gemaakt van de normen en waarden in
de maatschappij.
Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk.
Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die
het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.
Bij de start van dit schooljaar staat in alle groepen het creëren van een goede
groepssfeer centraal. Als de sfeer goed is, voelen kinderen zich beter op hun
gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke
ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.

Junior Energiecoach met energie kun je lachen!!

Junior
Energie
coach

Gemeente Noordenveld doet mee aan
Junior Energiecoach. Voor de vierde keer alweer!
Een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin om thuis
makkelijk energie te besparen. Voor een schoner milieu en
een vollere portemonnee.
Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken.
Elke week staat in het teken van een andere opdracht.
In het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoachfilmpjes van de bekende Varkentje Rund online. Deze gaan vergezeld van leuke en geheime opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen.
Wie durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie!? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches!
De inschrijving is op 17 augustus geopend en sluit op 27
september.
Verdere informatie over dit spel vindt u op
de website www.juniorenergiecoach.nl.
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Stoepranden
Geef je op voor het Noordenvelds kampioenschap stoepranden
Kinderen van de basisscholen groep drie tot en met acht uit Noordenveld gaan
in september tijdens voorrondes de strijd met elkaar aan om zich te kunnen
plaatsen voor de finale op zaterdag 3 oktober bij Museumkinderwereld in
Roden. Op 22, 23 en 24 september vinden voorrondes in Peize, Norg en
Roden plaats. Je mag zelf bepalen in welk dorp je de voorronde gaat spelen.
Je kan je opgeven tot 20 september via: www.activiteitenladder.nl.
Voor iedere deelnemer is er een oorkonde en er zijn ook prijzen te winnen.
De RIVM regels worden gehanteerd. Sport en cultuurcoaches van WiN hebben
dit Jantje beton toernooi opgepakt. Het goede doel daagt kinderen in
heel Nederland uit om het leuke en actieve balspel met elkaar te spelen.
Op deze manier stimuleren wij spelen, bewegen en ontmoeten.
Voorgaande jaren was de lokale finale een strijd voor een ticket voor
de landelijke finale. Vorig jaar deden 15.000 kinderen mee aan het spel
stoepranden en was Amersfoort het toneel van een grote landelijke finale met
honderden kinderen. Helaas dit jaar, wegens COVID-19, geen landelijke finale.
Wel gaan ook dit jaar weer duizenden kinderen in 35 gemeenten stoepranden.
De lokale finale in Roden belooft een spannende dag te worden.
Wij verwachten vele kinderen die samen gaan spelen en strijden voor de titel in
het Noordenvelds kampioenschap stoepranden.
#stoeprandchallenge
Om toch ook op landelijk niveau het tegen elkaar op te nemen is
een Stoeprandchallenge bedacht. Jantje Beton daagt iedereen uit om hun
leukste, gekste, knapste stoeprandkunsten vast te leggen.
Filmpje of foto kunnen deelnemers op facebook of Instagram delen met de
volgende hashtags @jantjebetonline #stoeprandchallenge. Meedoen kan tot
uiterlijk 20 september. Op www.jantjebeton.nl/nkstoepranden lees je er alles
over.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marten Vogt martenvogt@stwin.nl of
Wouter Meertens woutermeertens@welzijninnoordenveld.nl

Stoep
randen
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