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Artikelen in deze
nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Agenda
De komende weken zien er als volgt uit:

• Agenda

Maandag 7 juni;

Margedag, alle leerlingen vrij.

• Afwezigheid

Dinsdag 29 juni;

Oudercontactdag,
alle leerlingen zijn vrij.

Frans Vos
• Coronarichtlijnen pri-

Woensdag 30 juni Nieuwe leerlingen dag, schoolverlaters vrij.

Afwezigheid Frans Vos

mair onderwijs
• Anwb verkeersplein
• Uitje school-

In verband met privéomstandigheid is onze conciërge, Frans Vos
afwezig. Het kan zijn dat hierdoor onze school minder goed telefonisch
bereikbaar is. Wij zijn ons bewust van het ongemak en proberen zoveel
mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn. Wij wensen Frans veel sterkte en
we hopen hem weer snel op school te zien!

Coronarichtlijnen primair onderwijs

verlaters
• Blow it away
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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het
primair onderwijs nog niet versoepelen. Het volgt
daarmee het advies van het OMT om de huidige
maatregelen nog niet los te laten. De PO-Raad had
gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte
hadden gekregen on naar eigen wens en behoefte
de laatste weken van het schooljaar in te richten.
Voor ’t Hoge Holt betekent dit dat het protocol tot de
zomervakantie blijft gelden en dat er geen
veranderingen zijn. Als school hopen we dat er na de zomervakantie wel
versoepelingen zijn.

ANWB verkeersplein
We hebben jullie hulp nodig. We zijn genomineerd voor een ANWB
Verkeersplein, zodat onze kinderen in een
veilige omgeving ervaring kunnen opdoen
met verschillende verkeerssituaties. Om het
verkeersplein te winnen, is het belangrijk
dat we zoveel mogelijk stemmen werven.
Help je ons mee? Stem vóór 10 juni op
onze school via anwb.nl/verkeerspleinen
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Uitje schoolverlaters
Maandag hebben de leerlingen van groep aqua en geel een super dag gehad bij
de zwerfsteen in Roderesch.
Om half 9 stapten we op de fiets richting Roderesch waar we bij de Zwerfsteen
een fantastische dag hebben gehad.
We begonnen met een survivalbaan. De leerlingen moesten over allerlei
obstakels heen klimmen en alsof het nog niet zwaar genoeg was, moesten ze
een balk van 2 meter en een stuk touw meeslepen. Dit kon alleen lukken als er
goed werd samengewerkt. Dit deden ze fantastisch. Elkaar aanmoedigen,
helpen en ondersteunen. Wat een toppers!
Daarna werden we beloond met heerlijke patatjes. Na even gespeeld te hebben
n het bos gingen we boogschieten en een frisbee parcours volgen.
Als afsluiter stond er een heerlijke barbecue voor ons klaar.
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Blow it away
Blow It Away bestaat uit een serie van vier lessen.
De leerkracht krijgt een grote doos met het lesmateriaal op school.
De leerlingen nemen een schoenendoos mee van huis, naar school. Deze wordt gevuld met
het lesmateriaal, dit zijn rekwisieten die geluid kunnen maken, een zakje rijst, een trechter en
een golden ticket voor een gratis les bij de muziekvereniging.
De laatste les wordt online gegeven. De eerste drie lessen via een youtubefilmpje van Pieter.
https://www.youtube.com/watch?v=szbbsn4HVBw
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