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Nieuwsbrief
Paasviering

Artikelen in deze
nieuwsbrief

Wat hebben we met elkaar genoten van de
paasviering van vorige week woensdag!
Wij willen de oudervereniging bedanken voor
het verzorgen van de heerlijke lunch!
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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!!!
Vr 22 april

Karin Smits-Rijnveld (49 jaar)

Zo 1 mei

Abdul Hamdo (11 jaar) - groep Roze

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl

Darshana Kisoenpersad (12 jaar) - groep Aqua
Wo 4 mei

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.

Jarno Glas (13 jaar) - groep Paars
Pieter Dijkema (44 jaar)

Di 10 mei

Sylvan Barelds (11 jaar) - groep Groen
Jolanda Jansen (41 jaar)

Wo 11 mei

Marco Werkman (12 jaar) - groep Geel

Vr 13 mei

Kyan Hagenauw (12 jaar) - groep Geel
Novah Kool (5 jaar) - groep Blauw

Zo 15 mei

Jilt Oosterhof (9 jaar) - groep Roze

Ma 16 mei

Jesse Drent (11 jaar) - groep Limoen

Za 21 mei

Manuel Gomes Guincho (11 jaar) - groep Paars
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Schoolfotograaf

School
fotograaf

Vrijdag 3 juni komt de schoolfotograaf om mooie foto’s van de
kinderen te maken. Meer informatie volgt in een van
de volgende nieuwsbrieven.

Luizencontrole
Na de vakantie zal er op woensdag 11 mei weer een luizencontrole op school
zijn. Het is handig als de kinderen dan geen ingewikkelde kapsels hebben en
dat ze geen gel in hun haar doen. Namens het luizenteam alvast bedankt!
!Oproep: ouders voor het luizenteam!
We kunnen wel wat extra handen gebruiken in het luizenteam!

Luizen
controle

Er wordt normaal gesproken na elke vakantie
gecontroleerd. De dag is afhankelijk van wat de ouders
het beste uitkomt. Mocht u tijd hebben en willen helpen,
geef u dan op bij de leerkracht van uw kind of bij Hilde
van Hell: h.vanhell@thogeholt.nl. Naast nuttig is het vaak
ook een gezellige halve ochtend. We hopen een aantal
nieuwe luizenouders te kunnen verwelkomen!

OPON Dag 2022
Tijdens de OPON dag van afgelopen donderdag zijn wij met het team aan de
slag geweest met rekenspelletjes. Rekenspelletjes helpen kinderen beter te
leren rekenen en ze vinden het leuk. Ze worden uitgedaagd en leren samen.
Als school hebben we inmiddels vele spelletjes aangeschaft.
Groep Donkerrood heeft er inmiddels
al mee gespeeld en vonden het
enorm leuk!
Luizen
controle
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Koningspelen 2022
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar wij
van ’t Hoge Holt
aan meedoen. De dag bestaat uit sportieve activiteiten
met een feestelijk oranje tintje. We hebben een hele leuke,
sportieve dag gehad met elkaar vandaag.

Koning
spelen 2022

Route 8
Deze week hebben onze schoolverlaters de eindtoets ROUTE 8
gemaakt. De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets
die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8
eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast
wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.
De toets wordt via internet afgenomen. Uw kind krijgt een
eigen inlogcode en uiteraard werkt uw kind in een beveiligde
omgeving.

Route 8

Vakantie
Na vandaag begint de meivakantie. De meivakantie duurt van maandag 25 april
2022 t/m vrijdag 6 mei 2022. Wij hopen alle kinderen op maandag 9 mei 2022
weer te mogen ontvangen op school. Een hele fijne vakantie toegewenst!

Vakantie
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Op bezoek in de keuken van………….

Op bezoek
in de keuken
van

Groep groen is op bezoek geweest bij restaurant Jachtlust in Steenbergen. Ze hebben
meegedaan met een receptenwedstrijd. Het winnende recept was een overheerlijke
groententaart, die we mochten proeven (Helaas niet van onze leerlingen)
Na een rondleiding door de keuken mochten ze heerlijke ranja maken en werd er een
uitleg gegeven over allerlei kruiden.
Na afloop kregen we een boekenbon aangeboden van Daan Nijman.
Het was een leuke leerzame en lekkere middag.
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Afscheid meester Henk
Alle kinderen uit de bovenbouw hebben hun naam op een tennisbal
geschreven. Meester Henk moest proberen om alle ballen door een hoepel te
slaan.

Afscheid
meester
Henk
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