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Nieuwsbrief
Nationaal schoolontbijt
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het Nationaal Schoolontbijt hadden we
iets anders georganiseerd dit jaar i.v.m.
corona. De leerkrachten van de
onderbouw hadden de tafels gezellig
gedekt in hun eigen groep.
De kinderen aten hun eten daar ook op.
De midden en bovenbouw had een
lopend buffet. Ze kwamen per groep
langs en aten het ook gezellig in hun
eigen groep op!
Bijna alle kinderen hebben genoten van
het Nationaal Schoolontbijt.

Het Team
Verderop in deze nieuwsbrief nog meer foto’s van deze gezellige
ochtend!!

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.
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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?

Intocht Sinterklaas
Lieve vrienden en vriendinnen,
Door het ellendige Corona-virus kan de feestelijke intocht van Sinterklaas in
Roden en het grote Sinterklaasfeest in de Pompstee dit jaar niet doorgaan.
Dat wil niet zeggen dat ik niet naar Roden kom. Ik kom natuurlijk met mijn
Pieten naar Roden en zal ook zeker jullie schoenen vullen, luisteren naar de
liedjes die jullie voor mij zingenen ook pakjesavond gaat gewoon door.

Intocht
Sinterklaas

Omdat de intocht in Roden niet door kan gaan, leek het mij een heel leuk idee
om elkaar online te zien. Daarom organiseer ik op zaterdag 21 november om
16:00 uur een leuke online Sinterklaasshow met muziek en dans. Deze online
Sinterklaasshow wil ik graag samen met jou maken! Dit kan je allemaal zien op
de facebookpagina van Volksvermaken. Dus maak een leuk filmpje van 30 tot
60 seconden en stuur die voor 18 november via What’s App naar mij toe:
06 82 92 16 39.
Dat kan een filmpje zijn waarin je een kunstje doet, een Sinterklaasliedje zingt,
een leuke mop verteld of een vraag hebt voor Sinterklaas. Het mag natuurlijk
ook een TikTok filmpje zijn! Vergeet je dan niet mijn vrienden van
@Volksvermaken te taggen? Je mag natuurlijk ook een leuke tekening voor Sinterklaas maken! Daar ben ik dol op. Lever je mooiste tekening in bij je juf of
meester en mijn Tekening-Piet zorgt ervoor dat ze allemaal bij mij terecht komen.
Je mag je tekening ook opsturen naar:
Sinterklaas
Postbus 86, 9300 AB Roden
Wie weet zie jij je filmpje of je
tekening terug in de online
Sinterklaasshow op
zaterdag 21 november.
Tot dan!
Groeten,
Sinterklaas
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Maatregelen i.v.m. Coronavirus
Helaas moeten wij met de oplopende coronacijfers weer regelmatig
aanpassingen doen op school. We proberen voor de leerlingen en voor u het
onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen. Helaas blijft het voorlopig eerst
nog zo dat ouders, verzorgers en externen nog niet in de school mogen
komen. Gesprekken vinden telefonisch of online plaats.
Maar, gelukkig mogen de scholen open blijven en gelukkig kunnen we nog
steeds vervanging voor alle groepen realiseren. We hopen dat dit zo blijft.
Toch zijn er wat betreft de feesten de komende tijd een aantal aanpassingen.
Hieronder kunt u lezen wat de huidige stand van zaken is:
Sint Maarten
We maken met de leerlingen lampionnen.
De winkeliers en ondernemers hebben
de lampionavond laten vervallen in verband met
de coronamaatregelen. Zoals het nu lijkt mogen
de kinderen wel langs de deuren. Op school
besteden we ook aandacht aan Sint Maarten met het eigen personeel.

Maatregelen
i.v.m.
Coronavirus

Sinterklaas
Hoewel Sinterklaas een ‘externe’ is kiezen wij er toch voor Sinterklaas + 1 piet
te ontvangen in de onderbouw. Als geen ander begrijpen wij dat dit wringt met
de gestelde maatregelen. Ouders en externen mogen niet in de school en
Sinterklaas + 1 piet wel? Er mag en kan al zo weinig doorgaan in deze tijd voor
de kinderen en dit vinden wij erg jammer. Daarom kiezen wij er toch voor om
Sinterklaas en 1 piet uit te nodigen op school. We vieren het feest in
de gymzaal, zodat we 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
Immers, Sinterklaas is ook al op leeftijd en een kwatsbare oudere. Helaas zijn
ook deze dag ouders niet welkom in de school. Jullie mogen erop vertrouwen
dat we deze dag onvergetelijk maken voor de leerlingen.
Kerstviering
Ook de kerstviering zal wat anders verlopen dan de afgelopen
jaren. We zullen dit, net als Sint Maarten en Sinterklaas,
gaan vieren met de kinderen en het eigen personeel. Hoe we dit
gaan invullen hoort u nog van ons.
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de leerlingen,
binnen de gestelde regels, een fijne tijd zullen hebben.
Namens het team,
Nicolle Jaarsma
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