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Artikelen in deze
nieuwsbrief

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

•

Hiep hiep hoera

•

Schoon belonen

26 maart

Tessa Veenstra (6 jaar) groep Lichtblauw
Dyon Groot (12 jaar) groep Paars

•

Thema bouwavonturen van
de Grote Rekendag

28 maart

Corné van der Ploeg (9 jaar) groep Violet

29 maart
31 maart

Kane Helmhout (12 jaar) groep Aqua
Keano Poeder (9 jaar) groep Violet

•

Afscheid van
Meester Henk
Wieling

•

Preventief testadvies voor
kinderen en
onderwijs
personeel is
komen te vervallen.

•

Op bezoek bij
lammetjes en
konijntjes

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.

Schoon belonen
Op veel plekken in Nederland wordt op
18 en 19 maart a.s. de Landelijke Opschoondag
georganiseerd, helaas niet in de Bomenbuurt.
Na het versoepelen van de coronaregels
op 25 februari is het voor de wijkbelangenvereniging De Bomenbuurt niet mogelijk om
de schoonmaak actie in 2022 te organiseren.
Omdat wij als school toch willen bijdragen aan een
schone Bomenbuurt zijn wij vandaag met een aantal klassen, vrijdag 18 maart, de Bomenbuurt door
om zwerfafval op te ruimen.
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Thema Bouwavonturen van de Grote rekendag

Thema
Bouw
avonturen
van de Grote
Rekendag

Malmberg organiseert, samen met de Universiteit Utrecht, de Grote Rekendag.
De Grote Rekendag is een dag voor
groep 1 tot en met 8 die helemaal in het
teken staat van rekenen. Het is een dag
van onderzoekend leren en speelse
opdrachten. Een dag die laat zien dat
rekenen meer is dan alleen sommen
maken. Een dag die laat zien hoe leuk
rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk
jaar georganiseerd. Wij gaan voor het
eerst meedoen dit jaar.
Bij ons op school is het woensdag 30
maart van 9.00 t/m 12.00 uur.
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel
rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen.
De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur!
Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer.
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van
hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

Afscheid Henk Wieling

Afscheid
Henk
Wieling

Na de meivakantie gaat meester Henk Wieling op een andere school werken.
Na 12 jaar gaat hij afscheid nemen van ’t Hoge Holt. Wij gaan meester Henk
enorm missen en wensen hem veel plezier op zijn nieuwe werkplek. Als school
zijn wij druk op zoek naar een goede vervanger voor meester Henk in groep
Limoen. Wij houden de ouders van groep Limoen hiervan op de hoogte,

Preventief testadvies voor kinderen en onderwijs
personeel is komen te vervallen.

Preventief
testadvies
voor kinderen en
onderwijs
personeel is
komen te
vervallen.

Voor iedereen met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een zelftest.
Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga
minimaal 5 dagen in isolatie. U mag weer naar buiten als u de laatste 24 uur
geen klachten heeft. Het is niet meer nodig om te testen als kinderen geen
klachten hebt.
Dus leerlingen en het onderwijspersoneel hoeven niet meer 2 keer per week
preventief te testen voordat ze naar school gaan. Als school blijven wij voor
alle leerlingen zelftesten beschikbaar stellen. Mocht u zelftesten wensen kunt u
dit aangeven bij de leerkracht en dan geven we de kinderen zelftesten mee
naar huis.
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Een leuk bezoekje bij de lammetjes en de konijntjes van
Jurian!! (Groep groen)
wat hebben we gedaan:
. lammetjes kijken ,in hok,aaien.
. konijntjes aaien
en op schoot doen
en we mochten hun eten geven
en toen gingen we eten en drinken
en we kregen fanta en cake
en toen gingen we naar de speeltuin
en toen was het weer tijd om naar school te
gaan
groetjes Rafael en Jelmer
Het was heel leuk en de konijntjes waren
heel schattig
groetjes keano
en ze waren heel erg lief en speels
groetjes nick

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.
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