
 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 9 (16 – 25 jan.) 

Schooljaar 2016 – 2017 

 

 

Agenda 

Dinsdag 17 jan.         19:00 u. MR/OAC vergadering  

                                  20.00 u. Ouderavond/ nieuwjaarsborrel 

Woensdag 25 jan.     8.30 u. Voorleesontbijt    

                    

Maatschappelijke stage 

Vandaag loopt Renzi Mennes zijn maatschappelijke stage in groep 6/7/8 bij juf 

Annemiek. Renzi heeft vorig jaar bij ons op school gezeten en zit nu op het H.N. 

Werkman college in Groningen. Wij wensen hem veel plezier vandaag! 

 

Ouderavond/ nieuwjaarsborrel herinnering 

De leerlingen zijn inmiddels een hele week in het nieuwe jaar naar school 

geweest. We hebben elkaar veel kunnen vertellen over de vakantie en elkaar 

gelukkig nieuwjaar kunnen wensen! 

 

Voor u hebben wij morgenavond om 20.00 uur een leerzame en gezellige avond 

gepland staan. Wij hebben Jos Kok uitgenodigd bij ons op school om u informatie 

te geven over het 3D-printer project dat de komende maanden centraal staat in 

onze school. Jos zal met veel enthousiasme vertellen over de printer en zal een 

printer meenemen om het een en ander te demonstreren.  
Aansluitend volgt de nieuwjaarsborrel. Een hapje en een drankje staan voor jullie 

klaar.  

 
Wanneer u aanwezig bent morgen, graag aanmelden bij Judith. Dit mag per mail 

hoogholtje@primenius.nl of loop gerust even binnen. Dan weten wij op hoeveel 

ouders wij kunnen rekenen.  

 

Wij hopen op een grote opkomst en een inspirerende avond! 

  

Gymnastiek 

Morgen krijgen de leerlingen van groep 6/7/8 rolstoel gymnastiek. In de morgen 

wordt voorlichting gegeven aan de groep en in de middag wordt er fanatiek 

gesport. 

 

Op dinsdag 24 januari wordt er een judo clinic verzorgd, ook dit zal tijdens de 

gymtijden plaatsvinden.  

 

Veel plezier allen! 

 

 

Brugproat 

mailto:hoogholtje@primenius.nl


Nationaal schoolontbijt  

In de week van 25 januari tot en met 4 februari zijn de nationale voorleesdagen. In 

het hele land wordt extra voor gelezen aan kinderen. Voorlezen aan kinderen is 

van groot belang voor de taalontwikkeling en de woordenschat. Wij moedigen 

voorlezen erg aan! 

 

Op woensdag 25 januari is het nationaal schoolontbijt. De leerlingen mogen in hun 

pyjama naar school komen. Op school krijgen de leerlingen een bolletje en een 

pakje drinken, terwijl ze worden voorgelezen door de leerkrachten.  

Brievenbus 

Helaas is onze brievenbus in de kerstvakantie vernield. We moeten deze 

vervangen voor een nieuw exemplaar. Voor het verwijderen van de oude 

brievenbus hebben wij hulp nodig. Het lukt ons niet om hem uit de grond te 

krijgen. Wie wil ons helpen? 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


