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Nieuwsbrief
Corona
Afgelopen zondag hebben wij het bericht
gekregen dat er bij een leerling het coronavirus
is vastgesteld. Aan de hand van deze
besmetting hebben wij de keuze, in
samenspraak met de GGD, gemaakt
een aantal leerlingen in quarantaine te zetten.
Wij willen alle leerlingen en ouders bedanken voor de medewerking.
Wij hopen alle leerlingen na de vakantie weer gezond en wel op school
te zien.

Beslisboom
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een
aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.
Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden
wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de
juiste volgorde tot je een antwoord hebt.
U vindt de beslisboom verderop als bijlage in deze nieuwsbrief.

Ventilatiesysteem ‘t Hoge Holt
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.

Bij de controle in het najaar van 2020 voldeed het
ventilatiesysteem niet aan de gestelde eisen in
enkele ruimtes van het schoolgebouw. Hierover
hebben wij u ook geïnformeerd.

In de afgelopen maanden zijn er reparaties en
aanpassingen aan het gehele systeem uitgevoerd.
Na oplevering van deze werkzaamheden zijn
controlemetingen gedaan en hebben daarbij
geconstateerd dat het systeem nu uitstekend functioneert.
De school heeft daarmee een goed en gezond binnenklimaat.
Ook al voldoet het gebouw aan alle eisen en hoeft er onder normale
omstandigheden niet handmatig en extra geventileerd worden, blijft toch
het openen van ramen en deuren tijdens bijvoorbeeld pauzes gelden.
Niet omdat de lucht in de school ongezond is, maar om verspreiding van
Corona te voorkomen.
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‘t Hoge Holt zoekt een nieuw MR-lid

Nieuw MR lid

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar is er in de medezeggenschapsraad (MR)
van onze school plaats voor een nieuw lid. De MR is op zoek naar een
gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die te maken hebben met ’t Hoge Holt. Samen verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs. Bij ons op school bestaat de MR uit 2 ouders en 2
personeelsleden.

Wat vragen wij van u? Interesse in schoolbeleid en schoolregels, affiniteit met
vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen, aanwezigheid bij de MR
vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken) en een kritische en open houding.
Lijkt het u leuk om de MR versterken of u wilt meer uitleg over de MR?
Dan kunt u informatie inwinnen bij Henk Wieling (h.wieling@thogeholt.nl)

Margedagen

Margedagen

Op donderdag 11 februari 2021 stond er een margedag gepland. Deze hebben we niet door laten gaan in
verband met de heropening van de scholen na de
Lock down.
Het resterende schooljaar staan de volgende
margedagen nog gepland;
Donderdag 18 maart 2021
(in plaats van 11 februari 2021)
Dinsdag 6 april 2021
Maandag 7 juni 2021
Zet deze dagen alvast in uw agenda.

Citotoetsen
Normaal gesproken zouden we in januari/februari de Cito-toetsen afnemen.
In verband met de Lock down zijn deze uitgesteld.
Omdat we nu weer naar school gaan nemen wij de Cito
toetsen af na de voorjaarsvakantie.
Citotoetsen

We starten met toetsen op woensdag 3 maart.
We kiezen ervoor om deze toetsen af te nemen om zo
goed in beeld te krijgen wat uw kind in het vervolg van
het schooljaar nodig heeft om zich verder te kunnen
ontwikkelen.
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Oudergesprekken
Aan de hand van de Cito- toetsen vinden ook de oudergesprekken plaats.
Deze vinden, binnen de huidige maatregelen, digitaal plaats. U krijgt van de
leerkracht een uitnodiging. Ook ontvangen de leerlingen in maart een rapport.

Ouder
gesprekken

Beslisboom Coronavirus

Beslisboom
Coronavirus
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Zoeken in een buurt vol boeken
In de Voorjaarsvakantie en de week daarna kunnen de
kinderen met een ouder de leukste boeken achter ramen zoeken. De Boekenspeurtocht is gericht op kinderen van 6 t/m 9 jaar. Hoera…Noordenveld heeft er
nieuwe lezers bij, een vrijwilligersproject van de bibliotheek, heeft samen met enthousiaste studenten van de
Hanzehogeschool vijf gebieden waar
kinderen boeken kunnen zoeken: de wijken rondom De Hoeksteen/De Parel, het Centrum
van Roden, de wijk rondom De Tandem, het Centrum van Peize en het centrum van Norg.

Download een van de vijf bingovellen via de Facebookpagina van Hoera… Hoera!
boekenspeurtocht. Kijk op Facebook naar het kaartje waar vermeld staat waar boeken te
vinden zijn.
Laat uw kind de boeken zoeken. Soms ziet u naast het boek een grote qr -code staan.
Daar kunt u met uw mobiele telefoon meer informatie krijgen over het favoriete boek van de
persoon die daar woont of kunt u luisteren naar kinderen die een stukje voorlezen uit hun
leukste boek. U kunt zelf als ouder of grootouder ook een stukje voorlezen. (max. 2 minuten)
Een buurt vol boeken wordt een succes voor de kinderen van (naam school)….. als uw kind
zelf ook een lievelingsboek voor het raam zet en vertelt waarom het boek zo leuk is of een
stukje voorleest. U kunt de voorkant van het boek en het opgenomen verhaal appen naar
voorlees juf Trijn 0620350422. Wij zorgen dan dat u een qr -code krijgt die u voor het raam
kunt zetten. Dan kunnen andere kinderen van de school bij u voor het raam via de telefoon
luisteren naar het verhaal achter het boek.
Een buurt vol boeken… betekent: interesse voor lezen en verhalen krijgen en gestimuleerd
worden om leeskilometers te maken. Doe mee! Meer informatie de Facebookpagina van
Hoera! Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij.

