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Nieuwsbrief
Sint Maarten
Ook dit jaar konden onze kinderen weer genieten van het
St. Maartenfeest. Met de zelfgemaakte lampion in het donker langs de
deuren in hun dorp. In ieder geval werd juf Nicolle al bedolven onder het
gezang van de kinderen. Ze mochten zelfs een leuke verrassing, welke
verzorgd door de oudervereniging, meenemen.
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Nationaal schoolontbijt
3 november heeft ’t Hoge Holt weer meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt.
Alle leerlingen uit alle groepen hebben met elkaar gegeten. De dag starten met
een gezond ontbijt: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?

Nationaal
schoolontbijt

Dit zijn de 5 eenvoudige vuistregels om ze te onthouden:
•
Ontbijten geeft je energie;
•
Ontbijten levert voedingsstoffen;
•
Ontbijten helpt de stoelgang;
•
Ontbijten voorkomt snacken:
•
Ontbijten is lekker en gezellig en dit was het zeker bij ons op school!
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Smokey de rookmelder
Deze week kwam de brandweer
lesgeven over ‘Smokey’. Smokey de
rookmelder is in Drenthe het
beeldmerk voor brandveilig leven.
Een stoere hond, met op zijn kop een
brandweerhelm.
‘Zoals een hond waarschuwt bij
onraad en indringers,
zo waarschuwt een
rookmelder bij ander
gevaar: brand en
rook.

Smokey
de rookmelder

De Kinderbiënnale
In de afgelopen twee weken zijn alle leerlingen van de bovenbouw naar
het Groninger Museum geweest; de kinderbiënnale. Een biënnale is een
tweejaarlijks, grootschalig en festivalachtig evenement. Het bijzondere aan de
kinderbiënnale zijn de interactieve kunstinstallaties voor een jonge doelgroep,
die uitnodigen tot samen maken, doen en verwonderen.
Het unieke aan dit project is niet alleen de topkunst, maar ook het proces.
Door te doen, ontdekken, maken en verwonderen werden wij op een afwisselende manier, geactiveerd.

De
kinderbiënnale

Op https://www.groningermuseum.nl/kinderbiennale vindt u allerlei informatie
over dit project.

Hiep hiep hoera
In de volgende periode zijn er de volgende kinderen / collega’s jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!!
Zo 14 november
Ma 15 november
Di 16 november
Do 18 november
Di 23 november

Wo 24 november
Za 27 november

Dominique Boekhoven (12 jaar) - groep Geel
Quincy Slagter (8 jaar) - groep Oranje
Sophie Rozema (10 jaar) - groep Zilver
Selma Mahdi Nuur (6 jaar) - groep Lichtblauw
Janneke v.d. Hengel-Kramer (36 jaar)
Naod Tesfagaber (8 jaar) - groep Donkerrood
Jurjen Timmer (10 jaar) - groep Zilver
Suzanne de Boer (49 jaar)
Roan van Velzen (12 jaar) - groep Paars
Robin Siersema (30 jaar)

Hiep Hiep
Hoera

Nieuwsbrief

Pagina 4

Knutselmiddag

Knutselmiddag

Op 1 december is er weer een knutselmiddag voor kinderen van de basisschool.
We starten om 3 uur en eindigen om
half 5.
De kosten zijn 1 euro per kind.
De kinderen krijgen wat te drinken
met wat lekkers erbij. Na afloop
mogen de kinderen de knutselwerken
mee naar huis nemen.
Elke 1ste woensdag van de maand
komen we bij elkaar.
Knutselen kun je bij de Bomenburcht
aan de Klimop 2c.
Graag opgeven bij Moniek Hubers; 06-16622165
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