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Nieuwsbrief
Laatste nieuwsbrief van dit jaar
Hierbij alweer de laatste nieuwbrief van dit schooljaar. Het was
een bijzonder jaar dat, net zoals vorig jaar, wederom in het teken stond
van het Corinavirus. Een schooljaar waarin de leerlingen naast fysiek
onderwijs ook online onderwijs hebben gevolgd. Een schooljaar waar we
met elkaar de schouders eronder hebben gezet. De leerlingen,
de leerkrachten, het ondersteunende personeel, maar ook zeker
u als ouder heeft ervoor gezorgd dat uw kind onderwijs heeft kunnen
volgen.
Wij van ’t Hoge Holt willen jullie daar enorm voor bedanken.
Laten we hopen dat we het Coronavirus in het komende jaar achter ons
kunnen laten en dat we elkaar weer wat meer mogen ontmoeten.

Bedankt!!!
Aan het eind van dit schooljaar willen we een aantal leerkrachten bedanken die dit jaar tijdelijk ons
team hebben versterkt. Juf Cindy Suurd,
juf Juliette Hekman en meester Joek Parmentier,
bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar en heel
veel succes op jullie nieuwe school of andere
werkplek!
Ook willen we in het bijzonder onze stagiaires bedenken, ook dankzij hen
heeft het onderwijs doorgang kunnen hebben. Wij wensen jullie
veel succes en plezier in jullie verdere carrière!

Afscheid juf Klaske
Juf Klaske Nijnuis gaat afscheid van ons nemen per 1 september 2021.
Na een prachtige loopbaan in het onderwijs mag ze gaan genieten van
haar pensioen. De eerste weken van het nieuwe schooljaar zal ze nog
aanwezig zijn op school. Op vrijdag 3 september nemen wij feestelijk
afscheid van haar.
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Welkom op ‘t Hoge Holt

Welkom op
‘t Hoge Holt

Blij zijn wij dat de volgende collega’s ons team komen
versterken volgend schooljaar; Juf Marike Karsten,
juf Judith Smith en Karin Groen.
Marike gaat werken als leerkracht in groep groen en
groep oranje, Judith gaat werken als onderwijsassistent in
groep rood en Karin gaat werken als orthopedagoog.
Wij wensen jullie veel werkplezier op ’t Hoge Holt.

Afscheid schoolverlaters

Afscheid
school
verlaters

Gisteren hebben we afscheid genomen van onze schoolverlaters. Gelukkig
mochten we dit doen met de ouders. Alle leerlingen hebben een ‘officieel’
diploma getekend.
Wij wensen alle leerlingen veel plezier op de vervolg school! Laten jullie nog
eens weten hoe het met jullie gaat?

Laatste schoolweek
Afscheid
school
verlaters

De rest van de nieuwsbrief staat in het teken van de laatste schoolweek.
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Hoera, leesfeest
Wanneer
Kies

Doe mee

Uw kind heeft leren lezen en kan hiermee tijdens het Zomerleesfeest leuke (buiten)
activiteiten doen. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 6 t/m 9 jaar.
Op 27 en 29 juli en 3 en 5 augustus ( 10-12 en 14-16 uur).
Laat uw kind kiezen wat het leuk lijkt. Meerdere keuzes zijn mogelijk, zie het
programma op Facebook ( scan qr-code vanaf 15 juli) of vraag het bij ons aan per mail.
Geef uw kind voor 24 juli op per mail hoera.noordenveld@biblionetdrenthe.nl of stuur een app naar
0646094630.Vol is vol.

Start
U krijgt een overzicht waar u uw kind kunt brengen en halen.
Regen programma Als het te hard regent, om een programmaonderdeel buiten plaats te laten vinden,
krijgt u per mail of app bericht van een vervangende locatie, óf dat de activiteit geschrapt is.
Drinken mee?
Geef uw kind drinken in een eigen beker met naam mee.
Corona
Wij volgen de RIVM-regels en werken met kleine groepen (streven: 2 x 4 kinderen
met 2 vrijwilligers).
Gratis
Aan het meedoen zijn geen kosten verbonden
BINGO
Voor het meedoen aan activiteiten is er een Bingokaart. Als uw kind heeft meegedaan, kan de gestempelde kaart worden ingeleverd bij boekhandel Daan Nijman en
maakt het kind kans op een cadeau.
ZomerTopboek
Heeft uw kind van school een ZomerTopboek mee gekregen, dan is het fijn om dat
ook mee te geven. Kinderen kunnen daar teksten uit voorlezen.
Kinderkassa
Uw kind kan adviseren bij de verkoop van boeken en stukjes voorlezen aan kinderen
of klanten bij Boekhandel Daan Nijman. Voor mee doen aan deze activiteit moet u
zelf een afspraak maken bij de boekhandel 050-5012967
De Krant
Is uw kind 9 jaar of ouder ( max. 12 jaar) dan kan hij of zij meedoen aan de Kinderredactie gedurende een van de Zomerleesweken. Geef uw kind op per email of
WhatsApp (zie Doe mee).
Veel plezier, het team van Hoera, Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij! en de Bibliotheek
Noordenveld.

