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Nieuwsbrief
Back to school
Na een vakantie van 6 weken zijn we
maandag weer begonnen. Wat was het fijn
om alle leerlingen weer te zien.
Wij wensen iedereen een mooi schooljaar
toe!

• Hiep hiep hoera
• Op zoek naar

een nieuw MRlid
• Afscheid
juf Klaske

Bereikbaarheid school
Frans Vos is helaas afwezig door rugklachten. Het kan dan ook
voorkomen dat onze school iets minder goed bereikbaar is.
Onze excuses daarvoor. Wij wensen Frans veel beterschap en we hopen
hem weer snel op school te zien.

Hiep hiep hoera
In augustus en september vieren de volgende
leerlingen / collega’s hun verjaardag.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag!!

Website

www.thogeholt.nl

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl

Twitter:

SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Ma 23 augustus

Mark Oenema (10 jaar) - groep Zilver

Vr 27 augustus

Martijs Poelma (10 jaar) - groep Wit
Joske Klaver (45 jaar)

Za 28 augustus

Danique Kuiper (9 jaar) - groep Violet
Dylan Lapré (12 jaar) - groep Aqua

Facebook:

Di 31 augustus

Hendrik Brands (10 jaar) - groep Wit

SBOthogeholt

Wo 1 september

Quincy Pikkert (7 jaar) - groep Oranje

Do 2 september

Kyran Lieffering (11 jaar) - groep Limoen

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.

Lars van der Veen (12 jaar) - groep Groen
Za 4 september

Naomi Koerts (12 jaar) - groep Geel

Ma 6 september

Logan Sinnema (8 jaar) - groep Oranje

Do 9 september

Andries Gall (8 jaar) - groep Donkerrood
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Op zoek naar een nieuw MR-lid
De MR van SBO ’t Hoge Holt zoekt een betrokken
ouder! Dit schooljaar is er een vacature in de
oudergeleding van de MR.

Dit betekent dus dat u als ouder zich kandidaat kunt
stellen.
Gezien de huidige samenstelling van de MR gaat onze voorkeur uit naar een
ouder/ verzorger uit de onder- of middenbouw om de specifieke aandacht voor
de onder- of middenbouw te kunnen waarborgen. Dit komt tegemoet aan één
van onze doelstellingen, namelijk een afspiegeling willen zijn van de gehele
school. Dit betekent echter niet, dat u als ouder met een kind in de bovenbouw,
niet zou mogen reageren.

Op zoek naar
een nieuw
MR-lid

De huidige MR bestaat op dit moment uit twee personeelsleden en een ouder.
In de MR gaat het vaak om schoolregels: wat voor regels moeten er zijn en hoe
is de uitvoering het best te regelen? Vindt u het prettig om daar invloed op te
hebben, dan is dat onderdeel van MR-werk beslist de moeite waard.
Vergaderen en stukken lezen is een vanzelfsprekend onderdeel van het
MR-lidmaatschap. Een MR-lid kan ook het contact zijn voor de achterban, door
veel met andere ouders te praten over hun meningen en ideeën.
De MR verenigt verschillende groepen: ouders zitten er naast leerkrachten en
ieder krijgt de ruimte voor zijn eigen, soms verrassende, inbreng.
Goede contacten binnen de MR zijn ook belangrijk: op onze school is het
gebruikelijk dat de MR minstens eenmaal per jaar iets doet buiten het overlegen vergaderwerk om: vaak een etentje. Ook is er ieder jaar een vergadering,
waarin we gezamenlijk starten met de Ouder Vereniging.
Zo blijven we van elkaars werk op de hoogte.
Bijna ieder jaar organiseert de GMR van OPON een MR-startcursus. Hier krijgt u
op één cursusavond inzicht in wat voor rol de MR binnen een school kan spelen.
Wilt u deze nog eens nalezen en/of meer informatie hebben over het werk van
de MR, dan kan dat op de website van onze school: www.thogeholt.nl.
Voor vragen of aanmelding kunt u ook mailen naar mr@thogeholt.nl
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad van SBO ’t Hoge Holt

Gouden weken

Gouden weken

Tijdens de eerste schoolweken staan de ‘gouden weken’ centraal binnen onze
school. Tijdens deze weken staat de groepsvorming centraal, waarbij afspraken
met elkaar worden gemaakt en waarbij we de fasen van de groepsvorming
bewust doorlopen met als doel om een positieve groep te vormen. In de bouwen
worden activiteiten georganiseerd.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen het fijn hebben bij ons op
school.
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Afscheid juf Klaske
Volgende week vrijdag nemen we afscheid van juf Klaske Nijnuis.
Na een onderwijsperiode van zo’n 40 jaar mag ze gaan genieten van haar
pensioen. Het rooster van de leerlingen zal er deze dag iets anders uit gaan
zien. Het hoe en wat gaan we niet vertellen, grote kans dat juf Klaske deze
nieuwsbrief ook leest!

Afscheid
Juf Klaske

