
 

 

 
 

Nieuwsbrief nr.3 (28 sept. – 12 okt.) 

Schooljaar 2016 – 2017 

 

 

Agenda 

Dinsdag 4 okt 19.30 u. Vergadering MR/ OAC  

Woensdag 5 okt. 8.30 u. Start van de Kinderboekenweek. Zie info nieuwsbrief 

   12.45 u. Teamvergadering 

Donderdag 6 okt. 20.00 u. Jaarvergadering van de oudervereniging 

  

 

 

Nieuws uit de peuterspeelzaal 

In de peuterspeelzaal willen we welkom heten: 

Rufta Yonas Melakeselom en Koen Wierenga. 

Ik hoop dat zij en hun ouders zich snel thuis gaan voelen bij juf Mariëlle in de 

peutergroep. 

 

Nieuws uit het Konijnenhol 

Verhalen machine 

Christine Bos van de bibliotheek uit Leens komt op donderdag ochtend 6 oktober 

in de onderbouw. 

Zij gaat met de kinderen een "Verhalen machine" maken. 

Annemieke heeft 's ochtends nog 3 ouders nodig voor hulp. 

Wie komt helpen bij deze leuke activiteit? 

Aanmelden bij Annemieke of Judith. 

 

Nieuws van de Bavianenrots 

Groep 4 en 5 doen deze week mee aan de week van de gezonde hap. 

In samenwerking met “ik eet beter” en het voedingscentrum, konden we bij AH 

een tas met allerlei gezonde spullen halen waar we deze week elke pauze van 

genieten. 

 

Nieuws uit het Kippenhok 

Vandaag is de kinderpostzegelactie van start gegaan. Alle kinderen hebben een 

envelop met daarin de bestelformulieren meegekregen. De kinderen hoeven 

slechts een keer langs de deuren. In de envelop zit een ouderbrief met daarin 

meer informatie, ook kunt u kijken op www.kinderpostzegels.nl voor meer 

informatie. Kom gerust als u nog vragen heeft.  

Volgende week start de Kinderboekenweek. In onze groep doen veel kinderen mee 

Brugproat 

http://www.kinderpostzegels.nl/


aan de voorleeswedstrijd, de kinderen hebben vandaag een informatieblad 

meegekregen om zich thuis voor te bereiden. De eerste ronde van de 

voorleeswedstrijd vindt in de klas plaats, hierna mogen 3 kinderen door naar de 

schoolronde, zij mogen voor de hele school lezen in de middenruimte! De 

schoolwinnaar gaat door naar de regionale ronde ergens in het voorjaar. Wij 

wensen alle kinderen veel leesplezier en veel succes! 

 

 

 Oktobermaand - kindermaand 

Ieder jaar heeft de oktobermaand het thema kindermaand. 

In deze maand zijn er veel gratis activiteiten voor kinderen bij culturele 

instellingen: workshops, dans, muziek, theater, knutselen en speurtochten voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Wat fijn om op ontdekkingstocht te gaan langs musea, theaters, borgen, molens 

en andere culturele instellingen op zaterdag en zondag in deze herfstmaand. 

Op de websites www.kindermaand.nl en www.cultuurkalendergroningen.nl kunt u 

zien wie er allemaal meedoen. 

Ter herinnering hebben de kinderen ook een uitnodigingskaart gekregen. 

 

Jumbo-sparen. 

We hebben gemerkt dat u met z’n allen al flink aan het sparen bent voor ons 

Hoogholtje. Dat vinden we natuurlijk geweldig. 

Van de 10 scholen in de regio staan we op dit moment op de 4e plek wat betreft 

het aantal punten dat is gespaard. Ruim 200 punten is de stand op het moment dat 

ik deze nieuwsbrief verstuurde. 

Natuurlijk hoop ik dat we nog even doorgaan met sparen zodat we het aantal 

misschien nog wel kunnen verdubbelen.  

De actie loopt tot 11 oktober en we kunnen de punten nog inleveren tot 25 

oktober. 

Ik zou zeggen: samen er nog even tegenaan! 

 

Kinderboekenweek 

In de periode van 5 t/m 12 oktober staat ook bij ons op school de 

Kinderboekenweek centraal. Het thema van deze week is: “Opa en Oma voor altijd 

jong”. 

We hebben afgesproken dat we dit thema in een projectvorm zullen aanbieden. Dit 

betekent dat we op bepaalde momenten van de dag de vakken niet apart maar 

geïntegreerd aanbieden. Hiermee begeven we ons op het pad van 

gepersonaliseerd onderwijs, waarover ik vorig jaar al meerdere keren informeerde. 

Het mooie hiervan is natuurlijk dat we proberen uit te gaan van het individuele 

kind: zijn kunnen, zijn belangstelling en zijn vaardigheden. 

 

Oproep: we zoeken voor de start van de Kinderboekenweek nog enkel 

kledingstukken uit opa en oma’s tijd. Wie heeft dit voort ons te leen? 

U kunt hiervoor dan contact opnemen met juf Thea. 

 

http://www.kindermaand.nl/
http://www.cultuurkalendergroningen.nl/


 

 

Studiereis 

 

Datum 

19 september 2016 

 

Behandeld door  

CvB  

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

Door middel van deze brief wil ik u informeren over de voorgenomen studiereis van 

Margreet de Boer, clusterdirecteur en Judith Wilthof, teamleider van basisschool 

Hoogholtje gedurende de periode van 10 - 14 oktober a.s. 

Ook onze MIB-ers, Leny Bosmann en Beika Vrieling, zullen deelnemen aan één van 

de studiereizen. 

 

In het kader van de gekozen onderwijsrichting (gepersonaliseerd onderwijs), 

persoonlijke ontwikkeling van onze leidinggevenden en innovatie paragraaf van 

onze Primenius organisatie, vind ik het essentieel dat alle schoolleiders en 

MIB’ers eens in de vijf jaren ‘buiten de muren’ van de eigen organisatie en land 

kijken. 

We gaan naar 3 bestemmingen, te weten Zweden, Amerika en Schotland. 

 

Een nieuwe, frisse kijk op het onderwijs van (jonge) kinderen is nodig om jezelf, de 

school en onze stichting op zichzelf te laten reflecteren en ideeën op te doen die 

het onderwijs ten goede komen. 

 

Uw kind zal geen hinder ondervinden van het afwezig zijn van Margreet en Judith 

en de MIB’ers. Ook vind ik het belangrijk u mee te delen dat de financiën voor de 

studiereis zijn gereserveerd en dat 60% vergoed wordt door Europese subsidies. 

De studiereis zal daarom niet ten koste gaan van het schoolbudget. 

 

Als u nog vragen hebt over de studiereis, dan kunt u zich wenden tot Margreet de 

Boer of Judith Wilthof. 

 

Ik ga ervan uit dat alle opgedane kennis ten goede zal komen van al onze 

leerlingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

John A.C.H. van Meekeren, 

Voorzitter College van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 



Heelys 

Een aantal kinderen maken gebruik van heelys op school. Voor ouders die niet 

weten waar dit over gaat: schoenen met wieltjes eronder. 

In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat er regelmatig valpartijen zijn 

waarbij schaaf en kneusplekken het gevolg waren. 

Omdat wij ons verantwoordelijk voelen (en dat ook zijn) voor wat er op school 

gebeurt, hebben we dit in het team besproken. 

We hebben afgesproken, en dat sluit aan bij de afspraken over gebruik van 

skeelers, dat ze wel zijn toegestaan op school, mits de kinderen bescherming 

dragen voor hoofd, pols, elleboog en knie. 

Als dat niet het geval is, mogen de kinderen dus hun heelys niet gebruiken op 

school. Het gaat immers om de veiligheid van de kinderen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van ’t Groentje en het Hoogholtje, 

Gerhard Bruining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


