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

Joop van Dijk 64 jaar

05 maart

Denny Leffring (8 jaar) groep Rood
Alex Nijenhuis (9 jaar) groep Roze

06 maart

Lucas ter Meer (12 jaar) groep Geel

08 maart

Karin Groen (27 jaar)

09 maart

Levi de Haan (11 jaar) groep Zilver

15 maart

Tygo Drent (13 jaar) groep Geel

16 maart

Paul Middel (54 jaar)

17 maart

Ids de Jong (8 jaar) groep Donkerrood
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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.

Kenji Siegers (12 jaar) groep Limoen

Verkoop paasproducten
Afgelopen week hebben de leerlingen de bestelformulieren meegekregen voor de paas verkoop actie. Op het formulier hebben wij niet vermeld wanneer de formulieren weer ingeleverd moeten worden. De formulieren mogen samen met het geld
ingeleverd worden als de kinderen klaar zijn met
verkopen, maar uiterlijk 22 maart inleveren bij juf of
meester.

Nieuwsbrief

Pagina 2

Vos en Haas vieren feest
Op woensdag 9 maart gaan de groepen licht blauw en blauw naar
de voorstelling “Vos en Haas vieren Feest”. Meerdere groepen van
verschillende scholen gaan genieten van deze voorstelling.
De voorstelling vindt plaats op een basisschool achter de Albert Heijn,
we lopen hier met de kinderen naar toe.

Vos en Haas
vieren feest

Vos en Haas vieren Feest
Ik geef een feest', zegt Vos.
Haas: 'Een feest?? Voor wie dan wel?'
Vos: 'Ha,ha,ha, voor jou!!! Omdat jij eerst griep had. En nu niet meer.
Dat is wel een feestje waard.'
Vos geeft een feest, speciaal voor Haas. Om haar op te vrolijken.
Maar met hoeveel mensen moet je eigenlijk feest vieren? En wat als je
ongenode gasten krijgt? Hoe dan ook: dit feestje zal niet snel worden
vergeten.

Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige
ouder
bijdrage

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.

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
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Groep wit op bezoek in Veenhuizen
Groep Wit is op bezoek geweest bij de kinderkolonie in Veenhuizen.
Vroeger kwamen er weeskinderen uit Amsterdam in het gesticht in Veenhuizen.
Deze kinderen kwam hier omdat hun ouders niet voor hun konden zorgen.
Ze legden de kinderen als vondeling bij het weeshuis neer. De ouders waren vaak
heel arm.
De kinderen gingen met een boot van Amsterdam naar Veenhuizen. Het laatste
stuk werden ze met een ossenkar gebracht. Hier hebben we een film van gezien.
In het gesticht moesten de kinderen hard werken. Wij hebben de volgende klusjes
gedaan:
bonen sorteren
slapen in een hangmat en deze weer opmaken, door het stro op te schudden.
schrijven op een lei.
sokken stoppen.
kinderen moesten netjes in een rij lopen, want anders kregen de kinderen straf.

Groep wit op
bezoek in
Veenhuizen

Als we dit allemaal hadden gedaan, kregen we een koloniemunt. Deze mochten
we in ons zakboekje plakken.
Ook kregen we een bewaarders woning van die tijd te zien.
De mensen sliepen in een bedstee met wel 6 personen.
Ze kookten op een fornuis, die op werd gestookt door turf.
Er was geen stroom, dus licht was er door een kaars.
Ze deden de was in een wastobbe. Iedereen kreeg om te wassen een washandje
om zn snoet.
De laatste had dus koud water.
Poepen deden ze op een poepton.
We vonden het erg leuk en leerzaam. We hebben geleerd dat de kinderen in die
tijd de hele dag moesten werken. Dat we geen dingen uit moeten stellen, die we
vandaag ook nog kunnen doen.
Groeten van de kinderen uit groep wit

Nieuwsgierig
geworden
naar nog
meer foto’s?
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Het was erg gezellig in
Veenhuizen
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Receptenwedstrijd in groep groen
De kinderen van groep groen doen mee aan
een spannende receptenwedstrijd! Iedereen
heeft een lekker en gezond recept gemaakt,
waar groente in het middelpunt staat!
Samen hebben wij er ons eigen receptenboek
van gemaakt en daar hoort natuurlijk ook een
inhoudsopgave bij. De recepten zien
er heerlijk en kleurrijk uit. Alle recepten worden
beoordeeld door een jury. Van elke school
worden een of twee kinderen uitgekozen die
hun eigen recept gaan klaarmaken samen met
een echte kok.
Nu in spanning wachten op de uitslag!
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Bieb op school
Vindt u het leuk om:
De leerlingen te helpen bij het uitkiezen van hun boek?
Te werken met een uitleensysteem en een scanner?
Mee te denken over de collectie en het ruilmoment?
Op te ruimen en de bibliotheek netjes te houden?
Dan bent u degene die we zoeken!

Bieb op
school

Op school hebben we al een enthousiaste groep ouders bereid gevonden ons
te helpen, maar meer hulp kunnen we altijd gebruiken. In samenspraak
kunnen wij afspraken maken over de dagen, tijden en frequentie van de
ruilmomenten.
Wij hopen van u te horen!
Voor vragen kunt u contact opnemen met juf Marie en juf Gina.
Heeft u interesse, wilt u dan een berichtje sturen naar
m.dewinter@thogeholt.nl of g.kooistra@thogeholt.nl

Bovenbouw op excursie
Vandaag zijn de schoolverlaters op de Nijeborg in Leek geweest.
Een leuke dag om te ervaren hoe het gaat op het voortgezet onderwijs.
De kinderen hebben o.a. in het techniek-, kook- en computerlokaal gewerkt.

Bovenbouw
op excursie
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