
 

 

 
 

Nieuwsbrief nr.17 (17 – 31 mei) 

Schooljaar 2016 – 2017 

Agenda 

Mei: 

22-23-24: Schoolkamp groep 6,7 en 8 

24: Schoolreis groep 1 t/m 5 

25 en 26: Hemelvaartsweekeinde – leerlingen vrij 

Juni: 

5 t/m 9: Pinkstervakantie – leerlingen vrij 

12: Groep 6/7/8 - Moskeebezoek in Groningen 

14: Schoolfotograaf op Hoogholtje 

19: Studiedag voor leerkrachten – leerlingen vrij 

22: Schoolverpleegkundige voor groep 2 en groep 7 

29: Rapporten mee  

Juli: 

3 : Inleveren rapporten 

6 : 10-minutengesprekken  

13: Musical aanvang 18.30 uur 

14: School begint om 09.30 uur 

17: Overvliegmiddag (doorschuiven van de groepen) 12.45 -14.45 uur – groep 8 vrij 

18: Sport juffendag 

19: Afscheid juf Annemiek van 11.30 -12.15 uur – ook voor ouders 

21: Laatste schooldag – 12.00 uur VAKANTIE  t/m 3 september 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 31 mei a.s. 

Schoolse zaken 

Op deze zonnige middag al weer nieuwsbrief 17. Een nieuwsbrief met een lange 

agenda, zodat u alvast rekening kunt houden met alle activiteiten. 

En deze lijst zal vast nog niet helemaal compleet zijn, maar daar komen we dan in 

de volgende nieuwsbrieven op terug. 

Zo langzamerhand kijken we al weer naar het eind van het schooljaar. Weer een 

jaar omgevlogen. Een bewogen jaar o.a. Afscheid genomen van meester Gerhard, 

twee dames aan de leiding hiervoor in de plaats - juf Judith die een auto-ongeluk 

krijgt -  afscheid van juf Lizet....en ook een heleboel leuke gebeurtenissen.... 

Personele zaken: Juf Judith zal in het nieuwe schooljaar stoppen als groep 1-2-3 

juf. Zij gaat zich richten op haar leiderschap en blijft teamleider op Hoogholtje. 

Juf Annemiek Bonnema zal m.i.v. het nieuwe schooljaar Hoogholtje ruilen voor een 

andere school. Zij blijft binnen de stichting werkzaam, maar wil na de mooie jaren 

op Hoogholtje een nieuwe uitdaging.  

M.i.v. 1 juni zullen de directietaken op donderdag en vrijdag worden waargenomen 

door Ilonka Waterloo. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zichzelf even voor. 

Zuludesk 

 

Brugproat 



10 mei jl. is Zuludesk geïnstalleerd. De ICT - mannen van Primenius waren zeer 

tevreden over de aanlevering door u als ouders. De mannen konden de klus nu 

snel klaren. Wij als team vonden dit een mooi compliment. Vandaar dat we deze 

aan u overbrengen. Grote klasse!   

Nieuws van juf Judith 

Lieve kinderen, collega’s en ouders, 

Via deze weg wil ik jullie ontzettend bedanken voor de lieve kaartjes die ik van 

jullie krijg. Het past inmiddels niet meer op de vensterbank. Dit doet me goed. 

Heel langzaam gaat het steeds weer beter met mij. 

Hopelijk tot snel! 

Groetjes juf Judith 
Vanuit Het Groentje 

De oudercommissie is erg druk en succesvol geweest op de koningsdagmarkt. We 

hebben €232,- opgehaald. De oudercommissie had dankzij sponsoren heel veel 

leuke prijzen gekregen. Met enveloppen trekken werden de prijzen verloot. Binnen 

drie kwartier waren alle enveloppen verkocht. 

Dankzij de hulp van een aantal ouders is ook de bloemenactie goed verlopen. We 

hebben een opbrengst van €234,- deze opbrengst gaat naar de stichting. We 

kunnen dan verbruiksmateriaal bestellen, o.a. nieuwe lijmpotjes. 

Met de peuters hebben we het over vormen. We lezen een boek over Tito. Tito 

verliest zijn neus in het circus. Hij gaat naar de neuzenwinkel voor een nieuwe 

neus. Hij past alle vormen neuzen. 

We hebben al een mooie kleurplaat gemaakt over Tito en we hebben allerlei 

vormen geplakt. 

Vanuit groep 4-5 

Kunstproject. 

Zoals u in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen doet groep 4 en 5 mee aan 

een kunstproject, met als thema: De borg Verhildersum en het Hinszorgel 

(Petruskerk Leens). De ruwe houten planken zijn superglad geschuurd en in de 

grondverf gezet door Sjanneke. Daarna heeft Henk een ontwerp gemaakt. (De borg 

Verhildersum heeft pas geleden een schilderij gekocht van een van de vroegere 

bewoners en nu wil het toeval dat zijn vrouw het Hinszorgel aan de Petruskerk 

geschonken heeft) Een mooie combinatie van Verhildersum en het orgel. 

Nu zijn de kinderen aan de beurt. Zij maken er nu met verf een prachtig kunstwerk 

van. 

 
Vanuit groep 6-7-8 

Schoolkamp: 
Maandag is het zover, we gaan op schoolkamp! We vertrekken om 08.30 uur vanaf 

school richting Lauwersoog, graag om 08.15 uur op school zijn, zodat we op tijd 

kunnen vertrekken! 



Moskeebezoek: 
Maandag 12 juni gaan wij ’s ochtends van 10.00 tot +/- 11.30 uur een moskee 

bezoeken in Groningen. Wie wil ons brengen en halen? Graag opgeven bij juf 

Annemiek.  

Decor musical: 
We zijn inmiddels begonnen met de musical, de rollen zijn verdeeld en er wordt al 

druk geoefend! Bij een musical hoort natuurlijk een prachtig decor, wie wil ons 

helpen met het schilderen van het decor? Graag opgeven bij juf Annemiek of juf 

Thea. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 

 

Margreet de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


