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Nieuwsbrief
Naar een andere school
Deze week heeft Naomi Blokzijl afscheid genomen van
groep oranje.
Zij gaat nu naar de Verwondering in Alteveer.

We wensen je heel veel plezier en succes op je nieuwe
school, Naomi!

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?

Project melk-pilot

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.

Wij zijn nu drie weken bezig met het project en het loopt prima.
Sommige kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen, terwijl anderen
het niet zo`n succes vinden.
Aankomende week krijgen
de kinderen voor het eerst ook
yoghurt aangeboden.
Wilt u uw kind hiervoor een bakje
meegeven?
Alvast bedankt!!
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Geef je op voor de ouderavond als pubquiz

Kijkt jouw kind graag filmpjes op TikTok en ben jij juist van
de generatie Tik Tak? Tja, dan is het niet zo gek dat het een beetje lastig kan zijn om toe te treden tot de belevingswereld van je
kind.
Kinderen groeien immers midden in deze digitale tijdperk op en
als ouder kun je dan ook tegen wat hobbels aanlopen.
Om grip te krijgen op die hobbels organiseren wij samen met Jacqueline Kleijer en Els van Barneveld van Bureau Jeugd & Media
een bijzondere ouderavond, namelijk een in de vorm van een
pubquiz.

Tijdens de pubquiz komen vragen over privacy, sociale media, cyberpesten en nog veel meer aan bod. Er zijn in totaal drie rondes
en tussendoor delen Jacqueline en Els hun kennis over mediagebruik in combinatie met kinderen. Ook krijg je handvatten mee om
thuis de juiste balans te vinden.
Wie: Ouders met kinderen onder de 12 jaar
Hoe: Je strijdt tegen andere ouders. Er zijn geen teams.
Wanneer: Woensdag 25 november
Tijd: Van 20:00 tot 21:30 uur
Meer informatie en aanmelden >

