Jaargang 25 nummer 28
Vrijdag 10 december 2021

Artikelen in deze
nieuwsbrief
• Sinterklaas op
‘t Hoge Holt

• Surprises in de
midden en
bovenbouw
• Hulp gevraagd
• Kerst
op ‘t Hoge Holt
• Bedankt!!!
• Hiep hiep hoera

• Techniek in de
klas

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.

Nieuwsbrief
Sinterklaas op ‘t Hoge Holt
Afgelopen vrijdag waren Sinterklaas en twee Pieten bij
ons op school.
Als school zijn we Sinterklaas en de Pieten erg dankbaar dat zij, ondanks het coronavirus, toch onze school
hebben bezocht. De kinderen hebben enorm genoten.

De Pieten zijn, naast de onderbouwgroepen, ook nog in
de andere groepen geweest. Wij willen de OV enorm bedanken voor jullie
inzet!

Surprises in de midden– en bovenbouw
In verband met het niet rijden van de taxi’s en de vele afwezige kinderen
hebben we vandaag Sinterklaas gevierd in de midden- en bovenbouw.
Wat zijn er prachtige surprises gemaakt en wat was het gezellig vandaag!
We konden zien dat alle surprises met aandacht zijn gemaakt.
Alle kinderen (en ouders) bedankt voor jullie inzet!
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Hulp gevraagd

Hulp
gevraagd

Als school willen wij een rekenkast gaan maken waarin
we onze rekenspellen en rekenmaterialen geordend
kunnen worden. De indeling van deze rekenkast willen
wij baseren op het rekenmuurtje.
Deze kast is te maken door verschillende TROFAST
kasten van de IKEA samen te voegen tot een kast. Is er
een handige ouder die ons hierbij wil helpen?
De kosten zijn voor onze rekening, maar wij zijn op zoek
naar een handige ouder die dit voor ons in elkaar wil en
kan zetten.

Kerst op ‘t Hoge Holt
Dit jaar gaan alle kinderen op dinsdag 21 december
kerstbakjes maken. Op donderdag 23 december willen
we in de verschillende klassen een kerstbrunch
organiseren. Jullie horen van de leerkrachten hoe en
wat. Voor het maken van de kerstbakjes hebben we
groen nodig. Mochten jullie dit hebben willen jullie dit
meegeven aan uw kind? En willen jullie er aan denken
dat de kinderen vrijdag 24 december om 12.00 vrij zijn.
De taxi’s zijn hiervan op de hoogte.

Kerst op
‘t Hoge Holt

Bedankt!!
Bedankt!!

Vanochtend werden wij als school verrast door ouders met
een lief kaartje en wat lekkers. Dit doet ons erg goed!

Hiep hiep hoera
In de volgende periode zijn er de volgende kinderen / collega’s jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!!
Hiep hiep
hoera

Ma 13 december

Bart Seggelinck (11 jaar) - groep Paars

Wo 15 december

Ruben Venekamp (9 jaar) - groep Violet

Vr 17 december

Nicolle Jaarsma (40 jaar)

Za 25 december

Jurian Bakker (12 jaar) - groep Aqua

Zo 26 december

Demian Klunder (13 jaar) - groep Groen
Stefan Kroese (9 jaar) - groep Roze
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Techniek in de klas
Een van onze aandachtspunten dit schooljaar is dat wij als school aandacht
hebben voor de 21ste vaardigheden van kinderen. Het vak techniek is hier een
onderdeel van. We hebben inmiddels een doorgaande lijn en de techniektorens
zijn weer helemaal up-to-date. Deze week is groep Paars druk bezig geweest
met verschillende lessen.

Techniek
in de klas

