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Nieuwsbrief
Verjaardagen
In de komende periode zijn de volgende kinderen / collega’s jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!!
Do 23 juni

Sara Beukema (10 jaar) - groep Roze
Job Vogelzang (9 jaar) - groep Oranje

Za 25 juni

Luuk Kosters (10 jaar) - groep Wit

Zo 26 juni

Nick van der Veen (13 jaar) - groep Groen
Jesse Borgesius (13 jaar) - groep Geel

Wo 29 juni

Daniël Klip (12 jaar) - groep Paars
Basjan Speerstra (12 jaar) - groep Aqua

Afmelden taxi
Willen jullie ons en de taxibedrijven een plezier doen?
Wanneer uw kind om welke reden dan ook afwezig is dit ook te melden
bij de taxibedrijven?

Werken in de moestuin

Website

www.thogeholt.nl

Binnenkort komt de grote vakantie er weer aan. Onze moestuin houdt
daar geen rekening mee en groeit behoorlijk door. Voor de kinderen is
het niet leuk om het nieuwe jaar te starten met extreem veel onkruid..

Twitter:

Nu willen wij vragen of er ouders/kinderen zijn die het leuk vinden om 1x
of meer te helpen in de vakantie. Juf Carolien is van plan
om dinsdagochtend (26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 30 augustus) om
10 uur te gaan tot een uur of half 12.

Facebook:

Het zou leuk zijn als er meerdere ouders/kinderen op dezelfde dag
kunnen zodat we wat klusteren. Is ook gezelliger werken. Mocht je dit
leuk lijken kun je je opgeven bij de eigen leerkracht of bij juf Carolien.

E-mailadres:

mail@thogeholt.nl
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

SBOthogeholt

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.
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Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld

Stichting
Leergeld
Westerkwartier
Noordenveld

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!
Schoolgaande kinderen kosten tegenwoordig veel geld. Zeker in deze tijd kan
het lastig zijn om dit financieel allemaal op te brengen.
Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld kan u mogelijk helpen?
Gezinnen met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen voor onder
andere zwemlessen, zwemabonnement in de zomer, een fiets, schoolspullen,
lidmaatschap of kleding van een sportvereniging of culturele activiteiten.
Wilt u meer informatie? De stichting is bereikbaar via
mail info@wn.leergeld.nl of telefonisch
op 06-15337620 (maandag t/m
donderdag, 9.00-11.00).

Vrijwillige ouderbijdrage
Eenmaal per jaar vraagt de school u een vrijwillige Ouderbijdrage te betalen
voor uw kind(eren). Dit hebben wij in januari gedaan. Deze bijdrage gebruiken
we onder andere voor Pasen, Sinterklaas, Kerst en andere schoolfeesten.
Ofwel, de spreekwoordelijke ‘kersen op de taart’ in het onderwijs.
Tot op heden heeft helaas slechts 50% van de ouders deze bijdrage betaald.
Wij doen hierbij dan nogmaals een oproep;
Vrijwillige
ouder
bijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage per kind: € 32.50
Graag overmaken op rekeningnummer:
NL43 RABO 0355 843 102
ten name van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
onder vermelding van voor- en achternaam en groep van uw kind.
Mocht het u niet lukken het gehele bedrag te betalen mag u ook een gedeelte
betalen. Wij hopen dat jullie alsnog (deels) kunnen betalen, zodat we ook
volgend jaar leuke activiteiten kunnen organiseren op school.
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Jaarplanning
Nog 4 weken en dan start de zomervakantie. Hieronder de planning voor de komende weken;
Vrijdag 1 juli;

Schoolfeest. De uitnodiging is te lezen in
deze Nieuwsbrief.
Maandag 4 juli;
Margedag, alle leerlingen zijn vrij.
Dinsdag 5 juli;
Margedag/oudercontactendag. Alle leerlingen zijn vrij.
Jullie ontvangen van de leerkracht een uitnodiging voor
een oudergesprek.
Woensdag 6 juli;
Wisseldag. De leerlingen gaan kijken en meedraaien
in de nieuwe klas. De leerlingen die na dit schooljaar onze
school gaan verlaten zijn vrij.
Vrijdag 8 juli;
De leerlingen krijgen hun rapport mee.
Donderdag 14 juli: Onze groepers 8 gaan naar Drouwenerzand.
Rond 15.45 nemen we afscheid van deze kinderen op het
plein onder het genot van een hapje en een drankje om ze
vervolgens uit te zwaaien richting het
voortgezet onderwijs!
Vrijdag 15 juli:
Laatste schooldag. De leerlingen zijn om 12.00 vrij.
Onze groepers 8 zijn deze dag vrij.

Jaarplanning
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Uitnodiging schoolfeest vrijdag 1 juli 2022
Corona is gelukkig even naar de achtergrond verdwenen en kunnen we dit jaar weer
een schoolfeest organiseren als afsluiting van het schooljaar. Het thema voor dit
schoolfeest is “piraten”.

Het programma ziet er als volgt uit:
16.30 uur

Start spelletjes en Rad van Avontuur

19.00 uur

Afsluiting van alle activiteiten

De opbrengst van dit schoolfeest willen we besteden aan materialen voor de school.
De ouderraad verzorgt dit jaar de catering met allerlei versnaperingen, zoals b.v. een
broodje hamburger etc.
Er wordt gewerkt met strippenkaarten. De prijzen zijn variërend van € 2,50
(5 strippen), € 5, 00 (10 strippen) en € 10,00 (20 strippen). Deze kunt u bij de verkoopkraampjes kopen.
Ook is er weer het rad van avontuur met hele leuke prijzen.

Te betalen met contant geld of met QR code.
Wij zouden het erg gezellig vinden als er veel ouders, opa’s, oma’s en verdere bekenden ons schoolfeest zouden komen bezoeken.
Natuurlijk is het leuk als de kinderen verkleed naar school komen!

Tot vrijdag 1 juli!

Het team van ’t Hoge Holt

