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Nieuwsbrief
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.

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 gehoor 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.
Wij willen u nogmaals benadrukken dat, hoewel het een
vrijwillige bijdrage is, het geld voor de school echt
noodzakelijk is om leuke/leerzame activiteiten voor uw kind
te organiseren! Wij vragen u dan ook het geld zo spoedig
mogelijk over te maken!

Schoolreis

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.

Helaas kunnen we ook dit jaar, gezien
de huidige maatregelen,
de externe schoolreizen niet door laten
gaan. Vorig jaar hebben een groot
deel van de ouders de bijdrage voor
de schoolreis aan ons betaald.
Jullie konden toen kiezen of voor een
terugbetaling of alvast een aanbetaling voor volgend jaar. Omdat dit
schooljaar de schoolreizen ook niet door kunnen kan gaan krijgen
alle ouders het geld terug gestort wat ze vorig jaar betaald hebben.
Naar verwachting krijgen de ouders het geld terug rond midden april.
Mochten de maatregelen versoepelen de komende maanden proberen
wij voor onze schoolverlaters nog wel iets te organiseren. Deze kinderen
sluiten een periode af in hun leven en dit willen we liever niet zomaar
voorbij laten gaan. Binnen OPON nemen we hier eind april een
besluit over, we houden u hiervan op de hoogte.
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Paasviering

Paasviering

Volgende week donderdag 1 april zal naast het
neutje schiet'n en paaseieren zoeken ook
de paaslunch plaatsvinden.
Met de klas zullen we genieten van een gezellige
paaslunch, die vanuit school geregeld wordt.
Graag willen we u vragen die dag uw kind een
bord, beker, bestek en een tasje/zakje voor
het vuile servies mee te geven.
Uw kind hoeft die dag dus geen lunch mee te
nemen.
We wensen iedereen een gezellige dag en daarna
een heerlijk lang paasweekend toe!

Afwezigheid (meester) Evert IJspeert
Evert is afgelopen dinsdag door zijn paard geschopt.
Evert heeft zijn scheenbeen gebroken en is geopereerd.
Sinds gisteren is hij weer thuis om te herstellen.

Afwezigheid
Evert IJspeert

Evert kan voorlopig niet voor de klas staan. Binnen OPON zijn
wij aan het kijken hoe we dit passend kunnen oplossen.
Wij houden hierover de ouders van groep zilver op de hoogte.
Wij wensen Evert heel veel beterschap toe en wanneer Evert
hieraan toe is zal hij de kinderen en de ouders van groep zilver
een bericht sturen over hoe het met hem gaat.

Margedagen
Dit schooljaar nog 2 margedagen
ingepland, de leerlingen zijn op deze
dagen vrij;

Margedagen

Dinsdag 6 april 2021
Maandag 7 juni 2021
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Gymnastiek
Tijdens de gymles werd er in tweetallen een parcours afgelegd. Elke keer kreeg je als tweetal
een voorwerp mee dat tijdens het parcours de grond niet mocht raken. Tijdens deze les werd
er erg goed samengewerkt.
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Bakworkshop (jonge) mantelzorgers
In de maand maart organiseert WiN voor de (jonge)
mantelzorgers uit Noordenveld wederom een
bakworkshop. Wegens corona en de kwetsbaarheid van
deze doelgroep is er gekozen voor een digitale vorm van
ontspanning en informatie.

Online bakworkshop: hoe werkt dat?
Op de dag van de workshop ontvang je een tasje met daarin
alles wat je nodig hebt thuis afgeleverd. Ook ontvang je deze dag een e -mail
met de link om deel te nemen, vanaf 18.45 uur kan je op de link klikken om
online mee te doen en iets lekkers te bakken. Wanneer je een vraag hebt kun je
die in het ‘gespreksvenster’ typen. Online instructies en bakinstructies zijn
toegevoegd aan het tasje en aan de e-mail voor als je alle stappen nog eens
wilt nalezen.

Bakworkshop
(jonge)
mantelzorgers

Aanmelden
Deelnemen kan door te bellen met WiN: 050 317 6500 of
via www.activiteitenladder.nl. Geen computer of internet?
Leen geheel kosteloos een tablet van WiN.
Geef het door aan alle (jonge) mantelzorgers uit je netwerk! (deelname is gratis)

Theoretisch verkeersexamen schoolverlaters
Helaas kon het verkeersexamen vanwege de eerste
corona-lockdown vorig jaar helaas niet doorgaan.
Dit jaar doen de eindgroepen in ieder geval wel mee met het
theoretisch examen op 30 maart aanstaande. De kinderen zijn
zowel thuis als op school al druk bezig met het maken van de
oefenexamens. En natuurlijk hebben ze ook veel geleerd en
leren nog steeds van de verkeerslessen op school.

Theoretisch
verkeers
examen

De planning is dat de kinderen op 13 april het praktijkexamen gaan doen.
De ouders van de deelnemende kinderen krijgen hier nog mail van.
We wensen alle kinderen natuurlijk heel erg veel succes!!!!

Jarig in de maand april
In de maand april zijn de volgende leerlingen jarig:
09-04
11-04
13-04
14-04
14-04
20-04

Irene van der Weide
Danise Oosting
Elize Brinkman
Iris Kruijer
Kristian Schuurman
Remco Doorn

Limoen
Paars
Lichtblauw
Paars
Aqua
Paars

Jarig in de
maand april
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