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Vakantiegroet
Vanaf morgen hebben de kinderen vakantie.
De collega’s van ’t Hoge Holt wensen jullie allemaal een
fijne vakantie. Wij hopen alle leerlingen uitgerust en wel
weer te zien op maandag 10 mei!
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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.

Circuit
In de bovenbouw hebben de kinderen meegedaan aan een circuit.
De kinderen vonden het erg geweldig. Hieronder een aantal foto’s.
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Vragenlijst ouders/verzorgers ‘t Hoge Holt
Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van uw kind?
Wij hebben u een e-mail gestuurd waarin we u uitnodigen om deel te nemen aan
het oudertevredenheidonderzoek van onze school.

Vragenlijst

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.
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.
De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Dat betekent
dat de door u ingevulde antwoorden niet teruggekoppeld
kunnen worden aan u als persoon.
We willen u alvast bedanken voor het invullen!

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

Maandag
Oudercontactdag

7 juni 2021
29 juni 2021

Koken
En ondertussen werd er ook heerlijk gekookt op ’t Hoge Holt!

Koken
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Verkeersexamen schoolverlaters
Op dinsdag 13 april hebben de kinderen van groep Geel en Aqua meegedaan
aan het verkeersexamen. Alle kinderen deden enorm hun best. Iedereen
is geslaagd!

Koningsspelen Middenbouw

Verkeers
examen school
verlaters
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Koningsspelen middenbouw vervolg

Vervoers
advies

Pagina 4

Nieuwsbrief

Pagina 5

STRIPS LEZEN MAAKT
KINDEREN SLIMMER
Stripboeken waren vroeger anders dan nu. Onder een plaatje van Superman die
zijn tegenstander een klap geeft stond bijvoorbeeld: 'Superman geeft Lex Luthor
een klap'. Het idee was dat striplezers niet al te slim waren. Als ze de tekst niet
snapten, dan konden ze in ieder geval de tekening begrijpen. Vroeger werden
kinderen dan ook afgeraden om strips te lezen.
Dat idee bestaat al lang niet meer!
De tekst hoeft het plaatje niet meer uit te leggen. Een modern stripverhaal gaat heen en
weer. Niet per se van het begin naar een einde. Je moet je fantasie en je hersens
gebruiken om het verhaal te kunnen begrijpen. Moderne strips zijn daarom heel
leerzaam.
7 redenen waarom strips lezen juist slimmer maakt
1. Stripboeken lezen is leuk en bevordert het leesplezier.
2. Het lezen van strips vergroot de woordenschat
3. Stripboeken leren ze meer over de wereld
4. Het lezen van strips leren kinderen hoe een verhaal verloopt
5. Woordgrapjes leren ze makkelijker door goed te kijken naar de plaatje
6. De plaatjes helpen ook bij het begrijpen van de tekst
7. Een strip uitlezen geeft kinderen zelfvertrouwen over hun leesgedrag. Dat zorgt
weer voor meer leesplezier!

