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Nieuwsbrief
Planning voor de komende weken
Deze weken zijn we bezig met het afnemen van de
CITO toetsen. Dit om een goed beeld te krijgen van
wat uw kind in het vervolg (en daarna) nodig heeft
om zich verder te kunnen ontwikkelen.
Aan de hand van de Cito-toetsen vinden ook
de oudergesprekken plaats. Deze vinden, binnen
de huidige maatregelen, digitaal plaats.
Ook ontvangen de leerlingen in maart een rapport.

Margedagen
Zoals ook in de vorige nieuwbrief vermeld stond hebben we dit
schooljaar nog 3 margedagen ingepland, de
leerlingen zijn deze dag vrij;
Donderdag 18 maart 2021
(in plaats van 11 februari 2021)

• Gymnastiek

Dinsdag 6 april 2021
Maandag 7 juni 2021

Omegle
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.

Deze week zijn we door een ouder getipt dat er op dit moment leerlingen
van zowel groep 7 als 8 gebruikmaken van de chatsite Omegle.
Het gebruik van deze site vindt niet op school plaats, maar er wordt op
het schoolplein wel door kinderen over gesproken.
De website was zowel bij ouders alsmede leerkrachten niet bekend.
Het blijkt niet allemaal even fraai te zijn wat kinderen daar (kunnen)
tegenkomen. Zie ook de informatie in de onderstaande link:
Omegle brengt tieners in aanraking met porno - (digitaalopvoeden.nl)

We sturen u deze informatie omdat we het
belangrijk vinden dat we met kinderen praten
over het gebruik van internet en wat ze er
tegenkomen. Het spreekt voor zich dat wij
hierop toezien tijdens schooltijd. Wellicht is het
wenselijk dat u thuis met uw kind meekijkt om
te zien waar hij/ zij zich mee bezig houdt op het
internet en hierover in gesprek gaat.
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Herinnering vrijwillige ouderbijdrage
Eenmaal per jaar vraagt de school u een vrijwillige
Ouderbijdrage te betalen voor uw kind(eren).
Op de website van de school www.thogeholt.nl kunt
u onder het kopje oudervereniging binnenkort in het
jaarverslag lezen waaraan dit geld
besteed wordt.
Vrijwillige
ouderbijdrage

De MR (Medezeggenschapraad) en OV (oudervereniging) hebben in een
gezamenlijke vergadering besloten het bedrag van € 32,50 per leerling voor het
schooljaar 2020-2021 te handhaven.
Wij hebben u het verzoek gedaan dit bedrag vóór 1 maart 2021 over te maken
op rekeningnummer NL43 RABO 0355 843 102, ten name van Openbaar Primair
Onderwijs Noordenveld onder vermelding van naam en groep van uw kind.
Tot op heden is hier weinig gehoord aan gegeven, vandaar deze herinnering in
de nieuwsbrief. Wij hopen dat u het bedrag, wanneer u dit nog niet betaald heeft,
aan ons over wilt maken zodat wij leuke activiteiten (Pasen, Sinterklaas en Kerst
ect.) kunnen organiseren voor de kinderen.

SOVA-training

SOVA
training

Afgelopen week zijn we gestart met de Sova training.
6 leerlingen uit de midden- en bovenbouw doen hier
aan mee. We komen elke week bij elkaar.
We denken met elkaar na en oefenen met wat je
moet doen om op een goede manier met andere
kinderen om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld; Hoe los je
een ruzie op? Wat doe je als je iets anders wilt doen
dan je vriendje? Dit oefenen we met spelletjes en
kleine toneelstukjes. Op school en ook thuis kunnen
de leerlingen verder oefenen. We hopen op gezellige
en leerzame bijeenkomsten.
Juf Carolien en juf Annemieke

Vogelvliegers

Vogelvliegers

Groep Blauw hebben
deze week zelf vogel
vliegers gemaakt en daar
was het natuurlijk
fantastisch weer voor!
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Gymnastiek
Deze week hadden we een kabelbaan tijdens de gymnastiek lessen. De kinderen hebben hier
enorm van genoten.

