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Nieuwsbrief
Algemeen
We kijken terug op een onrustige week.
Helaas waren er leerlingen positief getest op
het coronavirus, waardoor klassen
in quarantaine moesten. Daarbij zijn er op dit
moment collega’s afwezig om verschillende
redenen. Het is op dit moment bijna
onmogelijk om invalleerkrachten te vinden.
Wij zijn trots op de kinderen en het team dat
we het met elkaar zo goed hebben opgevangen en dat alle kinderen (grotendeels) naar
school konden.
Wij hopen alle kinderen uit de groepen die in quarantaine zitten volgende
week weer op school zien.

Persconferentie
Vanavond, 18 juni 2021 is er weer een persconferentie
waarin eventuele versoepelingen bekend gemaakt
worden.
Hoe en wat dit voor ’t Hoge Holt gaat betekenen weten we
nu nog niet. Mochten er versoepelingen vanuit het
protocol komen laten we u dit weten

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.

Waterpret op ‘t Hoge Holt
Wat was het warm de afgelopen week. En hoe zorgen we dan voor verkoeling? Door met elkaar veel waterpret te hebben.
Alle kinderen van alle bouwen hebben hier aan meegedaan!
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Laatste schoolweken
Dinsdag 29 juni 2021: Oudercontacten dag. Jullie krijgen van de leerkrachten
een uitnodiging voor een gesprek. Deze gesprekken zullen digitaal gaan plaatsvinden. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Laatste
school
weken

Woensdag 30 juni 2021; Wisseldag voor alle leerlingen. De leerlingen
van ’t Hoge Holt en de leerlingen die nieuw instromen volgend schooljaar
ontmoeten de leerkracht(en) en hun nieuwe klasgenoten. De schoolverlaters zijn
deze dag vrij.
Laatste schoolweek; Ondanks de maatregelen willen we het schooljaar
feestelijk met elkaar afsluiten. Hoe en wat krijgen jullie van de leerkrachten te
horen!
Vrijdag 9 juli 2021; laatste schooldag. Op deze dag zijn de schoolverlaters vrij.
Alle leerlingen hebben vakantie t/m zondag 22 augustus 2021.

Kapla

Kapla

Je bent een lange tijd bezig geweest om wat moois te
maken van KAPLA en dan moet je aan het einde van
de week weer opruimen. Hoe leuk is het dan dat je
bouwwerk in de nieuwsbrief staat.
Complimenten voor groep Groen!

Nieuwe boeken in de schoolbieb
Deze week hebben we weer nieuwe boeken ontvangen voor onze bieb.
We hopen dat de kinderen hierdoor nog meer leesplezier hebben!
Nieuwe
boeken in
de school
bieb
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