
 

 

 
 

Nieuwsbrief nr. 2 (14 – 28 sept.) 

Schooljaar 2016 – 2017 

 

Agenda 

Woensdag 14 sept. 9.00 u. Directeurenberaad  

   13.30 u. Cursus Identiteitscoördinator (Thea) 

   13.30 u. Cursus Godsdienstdiploma (Lizet) 

Donderdag 15 sept.15.00 u. Teamvergadering 

   Cursus Tink (Mariëlle) 

   19.30 u. Infoavond voor alle groepen. Uitnodiging heeft u reeds 

   ontvangen. 

Vrijdag 16 sept. Schoolleidersopleiding (Judith) 

Dinsdag 20 sept. 10 minutengesprekken (u heeft reeds de info brief ontvangen). 

Woensdag 21 sept. 12.45 u. Teamvergadering  

Woensdag 28 sept. Kinderpostzegel aktie (groep 7 en 8) 

   13.30 u. Cursus godsdienstdiploma (Lizet) 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 28 september a.s. 

 

Samen één nieuwsbrief  

Met ingang van dit schooljaar hebben Mariëlle van de peuterspeelzaal en het team 

van het Hoogholtje afgesproken om één nieuwsbrief uit te geven. 

Ik juich dit initiatief bijzonder toe omdat onze samenwerking hierdoor nog eens 

wordt onderstreept. 

Ouders van de peuterspeelzaal kunnen op deze manier regelmatig op de hoogte 

blijven van wat er op het Hoogholtje gebeurt. Voor ouders die een peuter en een 

kind op onze basisschool hebben, krijgen op deze manier informatie op één plek.  

Mochten er ouders zijn met vragen, tips en/of opmerkingen, dan horen wij dat 

graag. 

 

Welkom op het Hoogholtje 

Kyra Cardoso, Mirthe Bol en Lucas Verwijk wil ik graag welkom heten op onze 

school. Wat fijn dat jullie na de zomervakantie in het Konijnenhol zijn begonnen bij 

juf Annemieke en juf Judith. Ik hoop dat jullie en jullie ouders, snel gewend zijn bij 

ons. 

 

 

 

 

Brugproat 



Bedankje 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het leuke afscheid van basisschool 

Hoogholtje. 

Het was verrassend en gezellig. Ik heb het heel erg gewaardeerd. 

Allen heel veel goeds voor de toekomst en natuurlijk speciaal voor basisschool 

Hoogholtje. 

  

Vriendelijke groet, 

Cobi Keurentjes 

 

Jumbo sparen 

 

Beste ouders, 

 

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij 

elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u 

toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan 

onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra 

leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website 

www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat 

onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze 

school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op 

school. Bij de ingang staat een spaarbox waar u of uw kinderen ze in achter 

kunnen laten. 

 

We hopen uiteraard dat veel ouders mee gaan sparen voor onze school. 

Alvast bedankt 

Nieuws uit de peuterspeelzaal 
 

Na de vakantie zijn we begonnen met een klein groepje peuters. Samen met Juf 

Susan en Juf Dorien hebben we al weer heerlijk met elkaar gespeeld. De eerste 

drie ochtenden zijn we flink verwend door traktaties. Joep was jarig geweest in de 

vakantie en heeft een broertje gekregen. Hij mocht daarom trakteren. We hebben 

voor de baby een mooie slinger gemaakt. Husam heeft in de vakantie een zusje 

gekregen. Ook Husam mocht trakteren. Voor het zusje van Husam hebben we ook 

een slinger gemaakt. 

Het thema na de zomervakantie is  “Ik ben bas”.  We hebben het over ons lichaam 

gehad. Onze vingers geteld en het liedje “hoofd schouders knie en teen” gezongen. 

Verder komen onze families aan bod en praten we over waar we wonen. We 

hebben net allemaal een huisje geverfd en een kleurplaat gemaakt over familie.  

Als iedereen dit werkje af heeft gaan we verder. We maken nog even weer een 

uitstapje naar ons lichaam. De tanden zijn aan de beurt. We gaan ook een liedje 

zingen over tanden poetsen.  En op het eind van dit onderwerp ligt er een kleine 

verassing klaar voor de peuters.  

Groetjes van juf Mariëlle 

 

 

 

 

 

 

 

http://edms.lemon.nl/musbaoaejbuhaxaeysaaaubuew/click.php


Nieuws uit de groepen 

Groep 1/2/3 

Vrijdag 9 september kreeg groep 1/2/3 bezoek van Luuk. Hij was op de motor naar 

onze school gekomen. De kinderen mochten vragen stellen over de motor, erop 

zitten, even op de toeter en het knipperlicht drukken en de motor tekenen. De 

afgelopen weken stond ‘ik’ centraal. De leerlingen hebben vanuit het ik-

perspectief de motor getekend. Dit was een moeilijk opdracht, maar de leerlingen 

hebben kritisch gekeken.  

De woorden die centraal stonden waren: rubber, leer, glas, plastic, ijzer, voorkant, 

achterkant, zijkant, helm, veer, standaard, uitlaat en zadel.  

De kunstwerken zijn te bewonderen in de klas. 

 

Aan alle ouders met kinderen op Hoogholtje en ‘t Groentje 

Eind oktober 2015 is bij Dorje (onze zoon in groep 3) Acute Lymfatische Leukemie 

(ALL) vastgesteld. ALL is een vorm van kanker. Inmiddels zijn we bijna een jaar 

verder met de behandeling. We willen graag een korte update delen én een 

verzoek herhalen voor ouders van kinderen die het afgelopen jaar op school zijn 

gekomen. 

Dorje’s behandeling is nu gericht op onderhoud: de kankercellen zijn al een tijd 

lang zo goed als weg, en nu is het zaak om ervoor te zorgen dat ze niet 

terugkomen. Daarvoor gaat Dorje iedere dinsdag naar het ziekenhuis om 

medicijnen (‘chemo’) te krijgen die de celdeling remmen. En iedere dag slikt hij 

thuis chemo. Eens in de drie weken slikt hij 5 dagen lang een medicijn dat hem 

lichtgeraakt en hongerig maakt. Voor ons alle vier zijn dat dagen van rustig 

doorademen, wat vaker patat en kibbeling eten en opgelucht ademhalen als ze 

weer voorbij zijn. 

Deze fase van de behandeling duurt nog tot eind november 2017.  

Dorje zit meestal vol energie, heeft een ijzeren wil en geniet van school. 

Tegelijkertijd is zijn afweer door alle medicatie laag. Hij wordt dus makkelijker 

ziek. En als hij ziek wordt, is dat gevaarlijk, omdat zijn lichaam zich niet makkelijk 

herstelt. Sommige besmettelijke kinderziekten kunnen een heel ernstig verloop 

hebben. Asjeblieft: wil je het laten weten aan school als jouw kind waterpokken of 

gordelroos heeft? De school geeft dat dan door aan ons, zodat wij maatregelen 

kunnen nemen om Dorje te beschermen. 

Dankjewel voor alle liefdevolle berichten, die geven energie! 

Vriendelijke groet van ons alle vier, 

Christiaan, Petra, Dorje en Alan 

 

Privacy               

Bij het aanmelden van uw kind heeft u allemaal aangegeven dat u wel/ geen 

bezwaar heeft tegen het filmen/ fotograferen en plaatsen van de foto/ film van uw 

kind op de website of facebook of andere sociale media van de school in het kader 

van schoolactiviteiten.  

Als school gaan wij er altijd zorgvuldig en kritisch mee om.  

Tot op heden heeft geen ouder hiertegen bezwaar gemaakt en ook nooit heeft het 

geleid tot vervelende situaties. 

Wettelijk gezien moeten wij het ieder jaar opnieuw aan u vragen of u bezwaar 

heeft voor het komende schooljaar. 

Mocht u hier tegen bezwaren hebben dat hoor ik dat graag schriftelijk vóór 22 

september a.s. van u. Mocht ik niets van u hebben gehoord dan ga ik ervan uit dat 

u toestemming heeft gegeven. 

 

 



Gratis af te halen. 

Nu we één lokaal minder in gebruik hebben, blijken er ook enkele dingen over te 

zijn. 

Wie heeft er belang bij een metalen bureautje om aan te “studeren”, een ladenblok 

om je rommeltjes in op te ruimen, een zitzak met lekker te chillen en een houten 

verjaardagstoel die een verfje verdient. 

U kunt al deze dingen op school gratis afhalen. Weg = weg, dus wie het eerst 

komt, die ………. 

 

Vanuit de oudervereniging - jaarvergadering 

Noteert u alvast in uw agenda of op de kalender:  

Op 6 oktober vanaf 20 uur houden we de jaarvergadering van de Oudervereniging: 

een moment om te vieren wat we met elkaar hebben kunnen doen voor de 

kinderen en het team! We kijken even hoe we de inkomsten van het Oud Papier en 

de ouderbijdrage hebben benut en praten elkaar bij. De uitnodiging volgt zo snel 

mogelijk! 

  
Bovenschools ICT nieuws. 

Beste ouder/verzorger,  

 

Op dit moment is het helaas niet mogelijk een iPad te bestellen omdat de voorraad 

niet toereikend is. 

Apple heeft op 7 september 2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat 

de nieuwe Apple producten op de markt komen. 

Dit houdt het volgende in voor de bestellingen: 

iPad Air 2 

iPad Air 2 (voorheen):                                     € 439 (16GB) – € 539 (64 GB) 

iPad Air 2 (nu):                                                € 439 (32GB) € 549 (128GB) 

 

De iPad Air 2 16GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die openstaan bij de 

leverancier voor dit model zullen gewisseld worden voor de 32GB versie. 

De voorraad van de 32GB versie moet echter nog op gang komen. De verwachting 

is dat vanaf maandag 26 september a.s. de iPads weer worden geleverd.   

Het duurt helaas iets langer, maar u ontvangt dan wel de 32GB versie in plaats 

van de 16GB versie. 

Mocht u reeds een 16GB versie hebben ontvangen of er binnenkort nog 1 

ontvangen, dan kunt u deze niet omruilen.  

IPad Air 1 

De iPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, al deze bestellingen worden z.s.m. 

geleverd.  

 

Nieuwe webshop,  

Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer bestellen. 

Excuses voor dit ongemak.   

Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar ipad@primenius.nl 

 

Afdeling ICT  

Primenius  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gezamenlijke teams van Hoogholtje en ‘t Groentje 

Gerhard Bruining 

mailto:ipad@primenius.nl

