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Artikelen in deze
nieuwsbrief
• Corona
• Hiep hiep

hoera
• Margedagen

Nieuwsbrief
Corona
Het zijn onrustige weken op ’t Hoge Holt, vooral in de middenbouw.
Op ’t Hoge Holt kampen we met uitval van collega’s. Collega’s zijn ziek,
hebben corona, wachten of een testuitslag of
kunnen in verband met corona binnen het gezin niet werken.
Wij willen alle ouders bedanken voor
jullie flexibiliteit en inzet van deze weken.

• Vakantierooster
• The Masked
Voorlezer
• Tafeltennistafel
• Vrijwillige
ouderbijdrage
• Wat is hier aan

de hand??
• Medezeggen-

Hiep Hiep Hoera
In deze periode vieren de volgende kinderen / collega’s hun verjaardag.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!!

schapsraad

Website

Zo 13 februari

Samara Boekhoven (10 jaar) - groep Zilver

Di 15 februari

Roan Bos (10 jaar) - groep Zilver

www.thogeholt.nl

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl

Fredy Laturiuw (65 jaar)
Za 19 februari

Florian van Gunst (12 jaar) - groep Geel
Hilde van Hell-Steenbergen (43 jaar)

Twitter:

SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Zo 20 februari

Mitchell de Vries (7 jaar) - groep Rood

Facebook:

Wo 23 februari

Tyziano Brouwer (9 jaar) - groep Violet

Do 24 februari

Djeffrey Koster (12 jaar) - groep Aqua

Vr 25 februari

Ezra Elzinga (10 jaar) - groep Roze

SBOthogeholt

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

Djaivy van Leeuwen (7 jaar) - groep Blauw
Zo 27 februari

Sophie Kuiper (11 jaar) - groep Paars
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Margedagen
Omdat er enkele wijzingen zijn ten aanzien van de margedagen, hieronder
nog een keer een overzicht;
Margedagen

Maandag 4 april 2022: Teamscholing ABC
Donderdag 14 april 2022: OPON onderwijsdag.
Maandag 13 juni 2022; Administratiedag.
Dinsdag 5 juli 2022: Oudercontactendag.
Op vrijdag 15 juli 2022 zijn onze schoolverlaters vrij.

Vakantierooster

Vakantierooster

Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinsteren
Zomervakantie

: Maandag 21 februari 2022 t/m vrijdag 25 februari 2022
: Vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
: Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
: Donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
: Maandag 6 juni 2022
: Maandag 18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022

De Masked Voorlezers

De Masked
voorlezers

We zijn al 2 weken bezig met de Masked Voorlezers!
Iedere dag krijgen de kinderen in de klas of thuis
via facebook, een filmpje te zien van een voorlezende
meester of juf.
In de klas proberen we de voorlezer te ontmaskeren en de
bevindingen worden op de fotowall gehangen die in de grote
hal staat. Eind van de week komen de antwoorden.
Wat een spanning, wat een lol en plezier!
Dit allemaal om de nationale voorleesdagen, het (voor)lezen van een boek
te promoten!
Voorlezen maakt je leuker en het heeft ook nog eens een positief effect
op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Vlak voor het slapen gaan, een relax
momentje met je kind.
Mochten jullie thuis ook een filmpje willen maken, stuur het gerust in.
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Tafeltennistafel
Hallo buurtbewoners van t Hoge Holt.
Zoals jullie vast al wel hebben gezien, genieten wij elke dag van ons prachtig natuurplein. We
zijn hier heel blij mee! Omdat de gemeente toentertijd heeft geholpen met de aanleg hebben
we nog een klein budget over.
In overleg met de gemeente willen we nog heel graag een tafeltennistafel kopen, zodat we nog
gezelliger met z’n allen kunnen spelen. Uiteraard hebben we een hufter proof tafeltennistafel
uitgezocht! Hiernaast een voorbeeld van de tafeltennistafel.
De tafeltennistafel is uit één geheel vervaardigd. De onder- en boven wapening
alsmede de blauwe twee componenten lak garanderen de kwaliteit van deze
beton pingpongtafel. Deze beton tafeltennistafel is niet gevoelig voor
weersinvloeden en is vandalismebestendig Omdat we de tafeltennistafel buiten
de hekken willen plaatsen (op het binnenplein is geen ruimte), informeren we
jullie over ons plan.
Mocht u bezwaar hebben dan mag u mailen naar onze directeur Nicolle,
(n.jaarsma@thogeholt.nl). Wilt u dit dan voor 1 maart doen?
Hopelijk kunnen we de tafeltennistafel snel plaatsen.
Groet, Leerlingen van ‘t Hoge Holt

Vrijwillige ouderbijdrage
Jullie hebben een brief over de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Veel ouders hebben dit ook
al betaald, dank hiervoor! 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.

Wat is hier aan de hand??
Wat is dit knap!
Deze jongens uit groep Roze kunnen dwars door een
tafel heen bouwen!
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Medezeggenschapsraad
De MR van SBO ’t Hoge Holt zoekt een betrokken ouder!
Dit schooljaar is er een vacature in de oudergeleding van de MR.
Dit betekent dus dat u als ouder zich kandidaat kunt stellen.
Gezien de huidige samenstelling van de MR gaat onze voorkeur
uit naar een ouder/ verzorger uit de onder- of middenbouw om de
specifieke aandacht voor de onder- of middenbouw te kunnen
waarborgen. Dit komt tegemoet aan één van onze doelstellingen,
namelijk een afspiegeling willen zijn van de gehele school.

Dit betekent echter niet, dat u als ouder met een kind in de bovenbouw, niet zou mogen
reageren.
De huidige MR bestaat op dit moment uit twee personeelsleden en een ouder.
In de MR gaat het vaak om schoolregels: wat voor regels moeten er zijn en hoe is de uitvoering het best te regelen? Vindt u het prettig om daar invloed op te hebben, dan is dat onderdeel
van MR-werk beslist de moeite waard. Vergaderen en stukken lezen is een vanzelfsprekend
onderdeel van het MR-lidmaatschap. Een MR-lid kan ook het contact zijn voor de achterban,
door veel met andere ouders te praten over hun meningen en ideeën.
De MR verenigt verschillende groepen: ouders zitten er naast leerkrachten en ieder krijgt de
ruimte voor zijn eigen, soms verrassende, inbreng. Goede contacten binnen de MR zijn ook
belangrijk: op onze school is het gebruikelijk dat de MR minstens eenmaal per jaar iets doet
buiten het overleg- en vergaderwerk om: vaak een etentje. Ook is er ieder jaar een
vergadering, waarin we gezamenlijk starten met de Ouder Vereniging.
Zo blijven we van elkaars werk op de hoogte.
Bijna ieder jaar organiseert de GMR van OPON een MR-startcursus.
Hier krijgt u op één cursusavond inzicht in wat voor rol de MR binnen een school kan spelen.
Wilt u deze nog eens nalezen en/of meer informatie hebben over het werk van de MR, dan kan
dat op de website van onze school: www.thogeholt.nl. Voor vragen of aanmelding kunt u ook
mailen naar mr@thogeholt.nl
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad van SBO ’t Hoge Holt

