
 

 

 

 

Nieuwsbrief nr.16 (3 – 17 mei) 

Schooljaar 2016 – 2017 

Agenda 

4 mei     : Dodenherdenking 

5 mei      : Bevrijdingsdag  - Leerlingen VRIJ 

9-12 mei : Avondvierdaagse 

10 mei  : Open dag van 09.00-11.30 uur en van 18.30-20.00 uur 

14 mei   : Moederdag 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 17 mei a.s. 

Schoolse zaken 

Na een heerlijk weekje Meivakantie zijn we weer met goede zin begonnen. 

 Juf Judith zit nog steeds in de lappenmand en moet echt heel kalm aan 

doen.  Het gaat wel met hele kleine stapjes vooruit en beter. 

 Vooralsnog is juf Anja Reckers het aanspreekpunt vanuit de directie op 

vrijdag. 

 Woensdag 10 mei organiseert Hoogholtje een open dag voor nieuwe ouders. 

ZEGT HET VOORT…. 

We hopen zo reclame te maken voor onze school en de groei van leerlingen 

te bevorderen. 

De zoon van juf Beika (MIB) zal een promotiefilmpje maken voor onze 

school.   

 De avondvierdaagse is komende week. We hopen op mooi weer en een 

sportieve loop. 

Vakantiebieb - app 

Elke vakantie is VakantieBieb open! Met een nieuwe selectie van leuke e-books 
Of u nu op vakantie gaat of lekker thuis blijft. In de VakantieBieb vindt u een leuk 

leespakket voor het hele gezin. 

• romans & thrillers 
• kinderboeken 
• tijdschriften 
• reis- en taalgids 

 Download de gratis app op uw tablet of mobiel (de app is weer beschikbaar vanaf 

1 juni a.s.). De App is te vinden in de App Store en Google Play store en zo te 

downloaden op je tablet of smartphone. Vervolgens kies je een aantal e-books die 

je wilt ophalen, deze komen beschikbaar via de App.  
Wanneer het aanbod eenmaal is gedownload, is een internetverbinding niet meer 

nodig. Je kunt dus heerlijk lezen, tijdens de vakantie zijn de boeken een maand 

lang beschikbaar, totdat de vakantieperiode voorbij is.  

 

 

 

 

 

Brugproat 



 

 

Ouderbetrokkenheid  

Met de ouders van de MR/OAC en Oudervereniging is het idee ontstaan dat we u 

als ouder nog meer bij de school kunnen en willen betrekken. Hetzij doordat u 

vertelt over uw hobby, over uw werk. Of dat u iemand kent die een interessant 

beroep/ hobby heeft waar u onze leerlingen mee in aanraking wil brengen. 

Laat het ons weten. 

De ouders van de MR/OAC en Oudervereniging zullen een start maken, vooral eerst 

op de donderdagmiddag en/of vrijdagmiddag. Ook zal het project 3 D printer hier 

een onderdeel van zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 

 

Margreet de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


