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Nieuwsbrief
We zijn weer open
Na een lange kerstvakantie van drie weken mochten we onze deuren
weer openen maandag. Wat was het fijn om alle kinderen weer te zien.
Het team van ’t Hoge Holt wenst iedereen en fijn, gelukkig, gezond en
leerzaam 2022 toe!

Wijziging in de jaarplanning
Zoals eerder ook op de mail aangegeven; de margedag van aanstaande
maandag komt te vervallen. Op deze dag zouden wij als team
bijgeschoold worden over de ABC -methodiek. Onze voorkeur was deze
dag fysiek met elkaar aan de slag te gaan, gezien de huidige
maatregelen is dit helaas niet mogelijk. De margedag van 17 januari komt
dan ook te vervallen, de kinderen kunnen deze dag wel naar school
komen.
We hopen deze dag in te kunnen halen op maandag 4 april 2022.

Cito toetsen
Van woensdag 19 januari 2022 t/m vrijdag 4 februari 2022 nemen wij bij
de kinderen uit leerjaar 3 t/m leerjaar 8 de citotoetsen af.
In de daaropvolgende weken worden de ouders uitgenodigd voor een
oudergesprek. Gezien de gestelde maatregelen zullen deze gesprekken
digitaal gaan plaatsvinden.

Nooit te oud om te spelen

mail@thogeholt.nl

Twitter:
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SBOthogeholt

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

We stoppen niet met
spelen omdat we
ouder worden.
We worden
ouder, omdat we
stoppen met spelen.

De kinderen zijn
gevlogen en doen
inmiddels alweer
wat anders.
En de juffen?
Spelen vrolijk
verder.
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Beter laat dan nooit

Beter laat
dan nooit

Op woensdag 12 januari heeft groep geel een uitgesteld
Sinterklaasfeest gevierd.
Door de quarantaine op 3 december en het grote aantal
afwezigen in de weken daarna, is de viering nu alsnog
ingehaald. De kinderen hebben weer goed hun best gedaan op het maken van mooie surprises en gedichten.

En dat kon ook wel, er was immers tijd genoeg.
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Jarigen
In de volgende periode vieren de volgende kinderen / collega’s hun
verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!!!
Ma 17 januari

Kyano Riepma (11 jaar) - groep Limoen

Di 18 januari

Finn Coeling (9 jaar) - groep Roze
Jayden Geerligs (9 jaar) - groep Violet
Vanity Smit (7 jaar) - groep Donkerrood
Bas van Oosten (49 jaar)

Zo 23 januari

Marcel Bueving (12 jaar) - groep Aqua
Rick Bueving (12 jaar) - groep Groen

Ma 24 januari
Di 25 januari

Ruben Vries (10 jaar) - groep Violet
Caitlhyn Dussel (10 jaar) - groep Wit

Vr 28 januari

Friso Hidding (12 jaar) - groep Geel

Kuikens / kippen verhuisd
De kuikens/ kippen van groep roze zijn verhuisd. Samen met de kinderen het
nieuwe verblijf in orde gemaakt. Gelukkig blijven ze dichtbij. Ze wonen bij
meester Martijn, dus zo kunnen we ze nog eens bezoeken.

Jarigen

