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Nieuwsbrief
Lockdown
Premier Rutte heeft afgelopen dinsdag een
verregaande lockdown afgekondigd; alle scholen
en dus ook ’t Hoge holt moet de deuren sluiten.
De school zal tot maandag 18 januari gesloten
zijn. Heel vervelend, maar het is niet anders.
Wij hopen dat de maatregelen het aantal
besmettingen en zieken snel zal doen verminderen en dat we na
18 januari de draad weer op kunnen pakken. Tot dan zullen wij ons
allemaal aan moeten passen aan de nieuwe situatie.
Wij snappen dat het thuisonderwijs voor ouders wederom een lastige
situatie kan zijn. Deze week heeft u werk van ons ontvangen.
Vanaf 4 januari kan er weer digitaal onderwijs gevolgd worden.
De komende periode nemen wij contact met u op, maar jullie kunnen ook
contact met ons opnemen via de telefoon of e-mail.
Tot slot, wil het team van
’t Hoge Holt jullie, ondanks de maatregelen, een fijne kerstvakantie
toewensen!

Met vriendelijke groet,
Nicolle Jaarsma

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Joek Parmentier maar de leerlingen kennen mij als:
meester Joek. Met onwijs veel plezier geef ik vanaf begin december op
de maandag (ochtend) en de woensdag de lessen bewegingsonderwijs
(gym) op ‘t Hoge Holt. Na de kerstvakantie zal ik ook de lessen op de
donderdag gaan verzorgen. De eerste weken waren tot nu toe
fantastisch: de leerlingen en ik maakten kennis met elkaar, we hadden
enorm veel plezier en maakten samen een start om bezig te gaan met
ieder zijn eigen ontwikkeling. Binnen deze ontwikkeling ben ik er om
leerlingen te begeleiden en waar nodig te helpen bij het proces die zij
allen doorgaan. Ik kijk uit naar
de komende periode waarin we nóg
meer van elkaar kunnen
leren, met elkaar zullen ontdekken en
vooral met elkaar gaan genieten van
de lessen!
Sportieve en warme groet,
Meester Joek
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Nieuw schoolmaatschappelijk werker
Mijn naam is Sanne van IJperen en sinds kort ben ik als
schoolmaatschappelijk werker verbonden aan ’t Hoge Holt.
Ik ben onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van
de gemeente Noordenveld.

Nieuw
school
maat
schappelijk
werker

Waarvoor kun je contact met mij opnemen? Ik ben bereikbaar voor
iedere vraag rondom opgroeien, opvoeding, gedrag of andere zorgen rondom
een kind. Als schoolmaatschappelijk werker werk ik zoveel
mogelijk preventief, wat betekent dat ik probeer om te voorkomen dat problemen
groter worden. Daarbij helpt het vaak om eerder wat te vroeg dan te laat vragen
te stellen. Daarom vind ik het belangrijk dat school mij goed kent, maar dat ook
ouders zich altijd vrij voelen om contact op te nemen met vragen of gewoon om
mee te denken. Dit kan gaan om vragen over echtscheidingen, zorgen van een
kind, zorgen van
een ouder, weerbaarheid, faalangst enzovoorts.
Alle vragen zijn welkom, stel ze gerust!
En wat doe ik dan precies? Als uit de vraag blijkt dat kortdurende
ondersteuning voldoende is, dan bied ik de hulp zelf. Als blijkt dat er langdurigeof specialistische hulp nodig is, dan ondersteun ik met het uitzoeken en
aanvragen van de juiste hulp.
Daarnaast ben ik bereikbaar voor school om mee te denken wanneer er vragen
zijn over leerlingen waarvoor hulp misschien nodig is.
Dit is alleen mogelijk als ouders daarvoor toestemming geven.

Graag werk ik samen met school en wanneer ouders een vraag hebben, kan die
worden gesteld aan de leerkracht of de intern begeleider,
Joske Klaver. Mocht er vanuit school gedacht worden dat de inzet
vanuit het schoolmaatschappelijk werk nodig is, dan kunnen zij
contact met mij opnemen.
Wanneer het fijner is om
rechtstreeks contact met mij op te nemen, mag dat ook.
Ik ben bereikbaar via het algemene nummer
van het CJG: 050-5027223 of per mail:
s.vanijperen@noordenveld.nl
Als er vragen zijn, hoor ik het graag!
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Kerststukjes maken
Dit jaar kwam het er niet van. Door de plotselinge lockdown van het kabinet ging
de geplande viering niet door. Maar er werden dinsdagochtend wel de mooiste
kerststukjes gemaakt. Hieronder een kleine impressie.

Kerststukjes
maken
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Leerlingenraad

Leerlingen
raad

De leerlingenraad van ‘t Hoge Holt is weer bijeen.
Er zijn verkiezingen gehouden wie zijn of
haar klas mag vertegenwoordigen in de
raad. Samen met juf Nicolle en meester
Bas hebben ze afgelopen vrijdag
de eerste bijeenkomst van dit jaar
gehad. Beau en Tina zijn beide gekozen
als voorzitter, terwijl meester Bas
aangewezen is als vaste notulist.
Er werd heel goed naar elkaar
geluisterd.

Jarig in januari
Het duurt nog even voordat jullie jarig zijn, maar in januari vieren de volgende
leerlingen hun verjaardag. Gefeliciteerd!! En een gezellige dag!!

Jarig
in
januari

02-01

Samara IJdens

Oranje

20-01 Glenn Ekelschot

Geel

05-01

Wesley van der
Hoek

Blauw

23-01 Marcel Bueving

Limoen

07-01

Roberto Rozema

Aqua

23-01 Rick Bueving

Zilver

10-01

Elshaday Haben
Zeray

Roze

24-01 Jort Jager

Geel

17-01

Kyano Riepma

Wit

24-01 Ruben Vries

Oranje

18-01

Finn Coeling

Oranje

25-01 Caitlhyn Dussel

Violet

18-01

Vanity Smit

Rood

28-01 Friso Hidding

Groen
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Winterlezen in Noordenveld met Hoera…
Onze school doet mee aan Hoera, Noordenveld
heeft er nieuwe lezers bij! De leerlingen van groep 3
en 4 krijgen het Winterblad mee: 8 pagina’s puzzels,
moppen en verhaaltjes voor de kerstvakantie, voor
kinderen en hun (groot)ouders om ook in
de kerstvakantie lekker samen te lezen.
Project ‘Hoera’ is met de bibliotheek Noordenveld en de scholen opgezet om
kinderen die net hebben leren lezen, enthousiaste lezers te laten worden.
De vrijwilligers van ‘Hoera’ lezen ook voor op onze school en helpen bij
het uitzoeken van boeken in de schoolbibliotheek. Maar door de corona liggen
die activiteiten allemaal stil, en moesten de vrijwilligers andere wegen zoeken
om kinderen lekker te laten lezen. Zo waren er deze zomer twee weken lang
zomerleesactiviteiten met de Helden van Noordenveld en voor de kerstvakantie
is er nu het Winterlezen.

Winterlezen
in
Noordenveld
met hoera

Toneellezen en een wedstrijd
In het Winterblad staan gedichten, doe-opdrachten en een toneel-leesstuk
Poets en Veeg dat 3 voorlezers in pakweg 5 minuten kunnen opvoeren.
Toneel-lezen is een andere manier om samen een verhaal te lezen en
te beleven: er zijn verschillende rollen en er is een verteller. Uw kind kan ook
meedoen aan een wedstrijd: de kinderen worden in een flyer uitgenodigd om in
3 tekeningen een indruk te geven van een boek dat ze erg leuk vinden.
De drie beste winnen een prijs en mogen er straks na de vakantie over komen
vertellen bij RTV Zulthe!
De voorlees-juffen van het Hoge Holt

Lisa, Mazen en Bjorn gingen alvast het toneelleesverhaal (podcast 1) samen lezen en vertellen
over thuis lezen (podcast 2). Luister samen naar de podcasts die we maakten met
RTV Zulthe. De podcasts zijn ook te beluisteren op www.julesplus.nl

