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

Za 9 april

Levi van Dijk (9 jaar) - groep Oranje
Irene van der Weide (12 jaar) - groep Aqua

• Margedag 4 april

Zo 10 april

Carolien Pannekoek (60 jaar)

• Grote rekendag
2022

Ma 11 april

Danise Oosting (11 jaar) - groep Paars

• 1 april kikker in
je bil

Sem Reitsema (7 jaar) - groep Lichtblauw

• Bezoek
kinderboerderij

Gea Kregel-de Vries (63 jaar)
Di 12 april

Stefan Zwartenkot (10 jaar) - groep Roze
Marike Karsten (33 jaar)

Wo 13 april

Elize Brinkman (6 jaar) - groep Blauw

Paasviering woensdag 13 april
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.

Op woensdag 13 april gaan we met de hele school
Pasen vieren. De kinderen krijgen een lunch
aangeboden met allerlei lekkers. Dit wordt verzorgd
door onze OV. In de onderbouw komt de paashaas op
visite, we hopen natuurlijk dat hij ook eitjes verstopt
heeft! De midden- en bovenbouw gaan deze dag nog ‘
nootje schieten’ in het gymlokaal. Hierdoor vervallen
de gymlessen van die dag.

Willen jullie het volgende meegeven:
•
Bord
•
Beker
•
Bestek
Graag voorzien van naam!
Willen jullie dit meegeven in een plastic tas, zodat we na afloop van de
lunch alles weer mee terug kunnen geven in deze tas. De kinderen
hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen!
We gaan er een heel gezellige dag van maken!

Nieuwsbrief
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Op pad door prentenboekenland
Op dinsdag 29 maart zijn er een aantal
ouders van groep lichtblauw en blauw op
school geweest, om samen met hun kind
‘Op pad te gaan door prentenboekenland’.

Op pad
door
prenten
boekenland

Dit project werd georganiseerd door
de bibliotheek. De ouders konden samen
met hun kind in de school op zoek gaan
naar prentenboeken en hier vervolgens uit
voorlezen.
Tineke, de medewerker van
de bibliotheek, heeft de ouders nog
verteld over het belang van
voorlezen.
De kinderen kregen een ‘voorlees
challenge’ mee naar huis; lees in 3
weken tijd 15 prentenboeken en
verdien hiermee een diploma.
Het was een gezellige en geslaagde
ochtend!

Margedag
Margedag

Nog even ter herinnering;
Alle leerlingen zijn maandag 4 april vrij i.v.m. een scholing van het team.

Grote rekendag
Grote
rekendag

Afgelopen woensdag was de ‘Grote Rekendag’.
Tijdens deze dag gingen de kinderen onderzoekend
rekenen. Het thema van de Grote Rekendag 2022
was Bouwavonturen.
Meedoen leverde niet alleen
nieuwe inzichten op, het was
ook nog eens heel leuk!
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1 april kikker in je bil
Wist je dat:
•
•
•
•
•
•
•

In groep oranje een omgekeerde emmer in de klas stond? De kinderen hadden een
vogeltje gevangen en de dierenambulance kon pas om 15.00 komen?
En dat juf Els hierdoor tot 15.00 op de emmer moest zitten?
De kinderen uit groep Wit en Violet, in verband met de stijgende energieprijzen, zelf een
zaklantaarn mee moesten nemen naar school?
In groep Rood alle stoelen weg waren? En alle letters omgedraaid?
Dat groep Donkerrood in verband met het niet rijden van de taxi’s alle
kinderen aankomende nacht allemaal op school moeten slapen?
Dat ineens alle kinderen uit groep Lichtblauw niet meer in hun
schoenen pasten?
In de bovenbouw wel hele bijzondere en rare dictees gegeven werden?
Dat er heel veel veters niet gestrikt waren vandaag?
Juf Gina moest even
helpen met het openen
van een broodtrommel

Kinderboerderij
Vorige week vrijdag zijn er een aantal groepen gezellige naar de kinderboerderij geweest i.v.m.
het mooie weer. Ze hebben zich daar prima vermaakt.

