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Nieuwsbrief
Vragenlijst ouders/verzorgers ‘t Hoge Holt
Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van uw
kind? Morgen sturen we u een e-mail waarin we u uitnodigen om deel te
nemen aan het oudertevredenheidonderzoek van onze school.

Samen met de collega-scholen van OPONoordenveld hebben we een
nieuw instrument uitgekozen om de tevredenheid van ouders, leerlingen
en personeel te inventariseren. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe
ouders, leerlingen en het personeel van de school de school ervaren.
Middels dit tevredenheidsonderzoek krijgen wij inzicht in wat er al goed
gaat en welke verbeterpunten er zijn. Met het invullen van de vragenlijst
draagt u dus een steentje bij aan onze onderwijskwaliteit.
Op 10 april ontvangt u van ons een verzoek om een vragenlijst in
te vullen over hoe u over de school denkt. Het invullen duurt
10-15 minuten. Uiteraard hopen we op uw medewerking, zodat
we rekening kunnen houden met uw mening voor de verdere ontwikkeling
van de school.

Noordenveld

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat de door u
ingevulde antwoorden niet teruggekoppeld kunnen worden aan u als
persoon.

beweegt

We willen u alvast bedanken voor het invullen!

voetbaltoernooi

Website

Paaslunch

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.

Op donderdag 1 april hebben we met elkaar genoten van een heerlijke
paaslunch verzorgd door de ouders van de OV. Van Bloemenweelde in
Eelde kreeg de school bloemen om de tafels mee te versieren.
Daarnaast hadden we juffen verkleed als paashaas, hebben we eieren
en nootjes geschoten. En, omdat het ook 1 april was zijn er de nodige
grapjes gemaakt.
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Vervoersadvies

Vervoers
advies

Veel ouders krijgen deze weken een bericht vanuit
de gemeente om het vervoer voor schooljaar
2021/2022 aan te vragen. De school adviseert de
gemeente over de ondersteuningsbehoefte van de
leerling met betrekking tot reizen. Wat kan de
leerling zelf en wat heeft de leerling nodig om veilig
naar school te reizen? Dat kan per leerling
verschillen, ook als leerlingen in dezelfde straat
wonen en naar dezelfde school gaan.

Voor leerlingenvervoer is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden en de
belemmeringen zijn van de leerling, zodat er gekozen kan worden voor de meest
passende vorm van vervoer. Het reizen te voet, met de fiets, per auto of met het
openbaar vervoer, indien nodig onder begeleiding van een volwassene, heeft de
voorkeur boven aangepast vervoer met een taxi. Doel is dat de leerling waar
mogelijk zelfstandig leert deelnemen aan de samenleving. Het begeleiden van
het kind daar naartoe maakt deel uit van het ouderschap.
Mocht u dit bericht vanuit de gemeente krijgen mag u
deze naar school sturen(n.jaarsma@thogeholt.nl)
Wij proberen het advies zo snel mogelijk in te
vullen, zodat u de aanvraag bij de gemeente kan doen.

Margedagen
Dit schooljaar staat er nog 1 margedag ingepland
ingepland, de leerlingen zijn op deze
dagen vrij;

Margedagen

Maandag 7 juni 2021
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Werk in de tuintjes
Voor het eerst dit schooljaar is er weer begonnen met het werken in de schooltuintjes.
Hieronder een paar foto’s van de harde werkers!!
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Meester Evert
Meester Evert was vandaag weer even op school.
Op de foto kunt u zien dat de kinderen blij waren om hem even terug te zien.

Meester
Evert
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