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Nieuwsbrief
Afscheid juf Klaske
Vorige week vrijdag hebben we afscheid
genomen van juf Klaske. Het was een gezellige boel
op school. Juf Klaske werd opgehaald in zeer grote
auto om vervolgens toegezongen te worden door de
hele school.
Na een bezoek aan alle klassen hebben we
juf Klaske ook weer feestelijk uitgezwaaid.

Meester Joop 40 jaar in dienst!!
Afgelopen dinsdag was meester Joop van Dijk
precies 40 jaar in dienst van het onderwijs.
Dit moet natuurlijk gevierd worden met een mooie bos
bloemen aangeboden door de leerlingen.
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In september de volgende leerlingen / collega’s
hun verjaardag.

klas

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag!!
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Do 16 september
Zo 19 september
Di 21 september
Za 25 september
Zo 26 september

Dylan Brouwer (9 jaar) - groep Wit
Emily Westers (7 jaar) - groep Rood
Dylan Wolting (10 jaar) - groep Wit
Sanne Copinga (9 jaar) - groep Roze
Liv Kolk (5 jaar) - groep Lichtblauw
Thijs Tel (10 jaar) - groep Limoen
Daan Lansink (9 jaar) - groep Wit
Wouter Pietersen (11 jaar) - groep Groen
Annemarie Brink (50 jaar)
Sophie Nur (9 jaar) - groep Zilver
Bas Struiksma (10 jaar) - groep Zilver
Amanda v.d. Bilt (35 jaar)
Elmedin Bajrami (11 jaar) - groep Limoen
Kylan Koster (8 jaar) - groep Donkerrood
Jesse Louwes (7 jaar) - groep Oranje
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Schoolreis en schoolkamp
We zijn blij dat we dit jaar wel op schoolreis en op
schoolkamp mogen. De bovenbouw gaat op kamp
naar de Zwerfsteen in Roderesch, de middenbouw
een dag naar Duinen Zathe in Appelscha en de
onderbouw een dag naar Ballorig in Drachten.
Verdere informatie over het hoe en wat krijgt u van
de leerkrachten.

Schoolreis
en schoolkamp

Om de schoolreis te kunnen bekostigen wordt er een bijdrage van de ouders
gevraagd. Normaal gesproken krijgt u deze brief met daarin de bijdrage voor de
zomervakantie. Echter, het was voor de zomervakantie nog niet bekend of we
vanuit de maatregelen ‘groen licht’ voor zouden krijgen. Wij vragen jullie deze
bijdrage zo spoedig mogelijk aan ons over te maken.

Hoofdluis

Hoofdluis

Afgelopen week hebben twee luizenmoeders een controle
gehouden. In de onder- en bovenbouw zijn luizen en/of neten
gevonden. Deze ouders hebben hier bericht van gehad en
hebben hun kind behandeld. Wij willen u als ouder vragen om
uw kinderen te blijven controleren. Binnenkort zullen we op
school een extra controle houden.
Oproep:
We kunnen wel wat extra handen gebruiken in het luizenteam!
Er wordt normaal gesproken na elke vakantie gecontroleerd.
De dag is afhankelijk van wat de ouders het beste uitkomt.
Mocht u tijd hebben en willen helpen, geef u dan op bij de
leerkracht van uw kind of bij Hilde van Hell:
h.vanhell@thogeholt.nl. Namens het luizenteam alvast bedankt!

Margedag 28 september gaat door!
De Rodermarkt gaat dit jaar helaas niet door.

Margedag

Met alle scholen in en rondom Roden hebben we
gekeken of we de margedag op dinsdag 28
september door laten gaan. We hebben met elkaar
besloten deze wel door te laten gaan. Ofwel, alle
leerlingen van ’t Hoge Holt zijn vrij deze dag.
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Pact Noordenveld
Samen voor gelijke kansen
Iedereen in de gemeente Noordenveld zou gelijke kansen moeten hebben.
Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. Mensen of gezinnen die bijvoorbeeld
niet of nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, missen vaak de
aansluiting bij activiteiten. Zo kan het gebeuren dat kinderen geen lid kunnen
worden van een sportclub, de nodige schoolspullen niet kunnen kopen of geen
gebruik kunnen maken van begeleiding die zij misschien wel nodig hebben.
Niemand mag de dupe worden van armoede De gemeente Noordenveld maakt
zich samen met Humanitas, Stichting Leergeld, de Kledingbank,
de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Welzijn in Noordenveld en Petje Af hard
voor gelijke kansen. Samen vormen deze organisaties het Pact Noordenveld.
Omdat niemand daar de dupe van mag worden. Volwassenen niet, maar ook
zeker kinderen niet. Daarom bieden deze organisaties verschillende vormen van
hulp en steun aan iedereen die dat nodig heeft.
Kunt u wel wat hulp gebruiken? Bent u benieuwd naar hoe de organisaties in het
Pact Noordenveld u kunnen helpen en ondersteunen? Neem dan contact op met
één van de genoemde organisaties, of neem vrijblijvend contact op met één van
de Noordenveldwerkers van de gemeente Noordenveld.
Zij helpen u graag verder.
Telefoonnummer: 050 – 502 72 23 E-mail: vraag@noordenveldwerker.nl

Shop online de mooiste leesboeken!
Hoe werkt het? Heel eenvoudig!
Via onderstaande link gaat u naar de speciaal door Boekhandel Daan Nijman
ontwikkelde Samenwerken loont-basisscholensite.
https://thogeholt.daannijman.nl/
Op de site staat een op de school toegesneden collectie boeken en andere
producten, maar via de zoekmodule kan in principe alles besteld worden wat zij
in hun winkel te koop aanbieden. De klant kan de bestelling vervolgens in de
winkels in Roden of Groningen ophalen en afrekenen.
Opsturen naar het huisadres met een factuur erbij kan natuurlijk ook.
Als school ontvangen wij 10% van de bruto omzet. Dat betekent dat een school
van iedere Samenwerken loont-bestelling 10% van het aankoopbedrag ontvangt.
School- en wetenschappelijke boeken (zogeheten S - en W-boeken),
en e-readers vallen buiten deze regeling.
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