
 

 

 
 

Nieuwsbrief nr.15 (19 april – 3 mei) 

Schooljaar 2016 – 2017 

Agenda 

18-19-20 april: CITO-eindtoets groep 8 

21april: Koningsontbijt en koningsspelen. 

Meivakantie t/m 30 april 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 3 mei a.s. 

Schoolse zaken 

Alweer een aantal weken is juf Judith uit roulatie. Ze ondervindt veel hinder van 

het ongeval. Ze slaapt veel. Ze heeft veel last van haar nek en kan zich niet goed 

concentreren. Het gaat langer duren dan voorzien. Vooral Judith zelf vindt dit heel 

erg. Maar ze moet de tijd voor herstel hiervoor nemen.  

Binnen de schoolorganisatie dachten we de vervanging opgelost te hebben voor 

groep 1-2-3 met juf Nynke. Helaas lukt het haar deze week niet om te vervangen. 

Donderdag is groep 1,2,3 VRIJ.  

En als waarnemend voor de directietaken zal er naast mij een directeur worden 

ingevlogen vanuit Primenius, Anja Reckers. Zij zal er zijn op de vrijdagen.  

Van onze ict-coordinator Annemiek heeft u een mail ontvangen betreffende 

Zuludesk. Op 10 mei a.s. wordt Zuludesk geïnstalleerd op alle iPads. Alle 

leerlingen met een eigen iPad moeten deze die dag zeker mee naar school nemen. 

Ook voor juf Lizet is er vervanging geregeld. Juf Agnes van der Sluis stelt zich in 

deze nieuwsbrief voor. We wensen haar veel succes in groep 6-7-8. 

Open dag: op 10 mei organiseert Hoogholtje een open dag van 09.00 - 11. 30 uur 

En van 18.30 - 20.00 uur Als school willen wij groter groeien. Zegt het voort...op 

deze dag kunnen ouders een kijkje nemen op onze basisschool met hun kind. En 

natuurlijk aanmelden. 

Op Koningsspelen op 21 april zal gestart worden met een heerlijk ontbijt. Een fijne 

dag gewenst.  

Namens het team wens ik u allen een fijne vakantie. 

 

 

 

 

 

 

Brugproat 



 

Voorstellen 

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Agnes van der Sluis. Ik woon in 
Pieterzijl, ben 35 jaar en heb 3 kinderen.  Vanaf 20 april zal ik op donderdag en vrijdag juf 
Lizet vervangen in groep 6/7/8.  Ik heb op dinsdag 18 april al even kort kennis gemaakt met 
de leerlingen. Wat stelden ze leuke en originele vragen! Ik weet zeker dat ik samen met deze 
groep een leuke en leerzame tijd ga hebben. Zodat we allemaal met een goed gevoel de 
zomervakantie in kunnen gaan! 
Groeten 
Agnes van der Sluis 
Klussen  -  Helpende handen gezocht 

 Welke handige ouder wil deze week de brievenbus voor ons ophangen. De 

postbode vindt het niet effectief om steeds de school in te moeten om de 

post te brengen.  

 Oud papier – Welke ouder wil regelmatig voor ons het oud papier naar de 

container brengen. Er zijn altijd wel leerlingen die u willen helpen! 

Vanuit groep 4-5 

Wie wil ons helpen…….??? 

Wij gaan meedoen met een kunstproject i.s.m. Verhildersum; het beschilderen van 

steigerplanken met als thema: Verhildersum en het Hinszorgel. Erg leuk! Maar… 

de steigerplanken (5 stuks) zijn erg ruw en moeten eerst geschuurd en in de 

grondverf worden gezet en dat zien we niet zo zitten. Welke vader, moeder, opa of 

oma wil dat voor ons doen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 

 

Margreet de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


