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Artikelen in deze
nieuwsbrief
• Versoepelingen
in het onder-

wijs
• Vrijwillige ouderbijdrage

Versoepelingen in het onderwijs
In de persconferentie van dinsdag hebben we allemaal te horen gekregen dat
kinderen na contact met een positief getest persoon niet in quarantaine hoeven.
Deze keuze in door het kabinet gemaakt,
omdat gebleken is dat de quarantaine
regels dramatisch uitpakten voor het
onderwijs. Ook op ’t Hoge Holt moesten
meerdere klassen naar huis na
3 besmettingen binnen 7 dagen.
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E-mailadres:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school les blijven krijgen. Het
OMT geeft wel aan dat de versoepelingen tot een toenamen van het aantal besmettingen kunnen leiden onder de kinderen. Wij willen u dan ook
vragen om alert te blijven bij klachten. Ook vragen wij positieve (zelf)
testen te blijven melden aan de school.

Vrijwillige ouderbijdrage
Vandaag ontvangen jullie een brief over de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage gebruiken wij voor activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst,
Pasen en het schoolfeest. Wij hopen dat jullie dit bedrag zo spoedig
mogelijk aan ons over te maken, zodat we als school leuke activiteiten
kunnen organiseren.

Schoolfruit

mail@thogeholt.nl

Twitter:

SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:

Deze week hadden wij avocado’s als schoolfruit.
Hoe kom je er aan het school fruit door? Juf Carolien Pannekoek
We hebben lekker geniet van het eten!
Wat hebben wij gegeten?
Avocado’s, bolletjes, komkommer, kaas, chips, eieren en meer.

SBOthogeholt

Met groetjes Rafael en groep Groen

Nieuwsbrief

Verderop in deze nieuwsbrief staan nog een paar foto’s die gemaakt
zijn.

De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.
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Foto’s schoolfruit
Vanwege ruimtegebrek op de vorige pagina willen we u hieronder toch een
paar foto’s laten zien.

Foto’s
schoolfruit

Jarigen
In de volgende periode vieren de volgende kinderen / collega’s hun
verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!!!
Jarigen

Ma 31 januari

Isa van der Galiën

Di 1 februari

Mathijs Steenbeek (8 jaar) - groep Rood
Evert IJspeert (36 jaar)

Wo 2 februari

Wessel Oosting (12 jaar) - groep Groen

Vr 4 februari

Andries Doorn (11 jaar) - groep Limoen

Ma 7 februari

Jurian de Jong (11 jaar) - groep Groen

Zo 13 februari

Samara Boekhoven (10 jaar) - groep Zilver
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Gedichtendag
Donderdag 27 januari was het gedichtendag.
Deze dag opent de week van de poëzie. Door de school hingen meerdere
gedichten en kon er in de klas aandacht besteed worden aan gedichten.
Op de website raadgedicht.nl kunnen er gedichten gelezen worden waar één
woord mist. Weten jullie welk woord hier mist??

Gedichten
dag

The Masked Voorlezer
Vanaf maandag ‘the Masked Voorlezer’ op
SBO ‘t Hoge Holt!
Elke dag zal er een andere leerkracht, verschuild
achter een masker,
voorlezen. Wie o wie leest er voor?

The Masked
Singer

Antwoord op het gedicht:

