
 

 

 
 

Nieuwsbrief nr.19 (14 – 28 juni) 

Schooljaar 2016 – 2017 

Agenda 

15: juf Annemiek jarig 

18: Vaderdag 

19: Studiedag Hoogholtje – leerlingen vrij 

22: Schoolverpleegkundige voor groep 2 en groep 7 

29: Rapporten mee 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 28 juni a.s. 

Schoolnieuws 

 Sinds 31 mei jl. heeft Hoogholtje een officiële identiteitscoördinator. Juf 

Thea heeft een jaar lang een cursus gevolgd en woensdag 31 mei haar 

diploma in ontvangst genomen na een prachtige presentatie. Gefeliciteerd! 

Haar plan van aanpak waarop juf Thea is afgestudeerd zal de volgende keer 

worden toegelicht. 

De schoolfotograaf is geweest en heeft alle leerlingen weer op de foto gezet. Ook 

van alle groepen is een groepsfoto gemaakt en zelfs alle juffen zijn op de kiek 

gezet. Binnenkort ontvangt u van de fotograaf inloggegevens om de foto's te 

bekijken en te bestellen. 

Ook de vervangster van juf Judith, juf Nynke, is de komende weken afwezig. We 

proberen zo goed mogelijk de vervanging met eigen mensen op te vullen. Deze 

week loopt dit al anders door ziekte van juf Agnes.  

Juf Agnes heeft zich ziekgemeld. Voor morgen is vervanging geregeld. 

Ook zal er de komende week veel aandacht aan gezondheid worden besteed. De 

smoothiefiets komt langs. Er zal een weerbaarheidstraining gegeven worden aan 

de groepen 5-8. En yoga aan de groepen 1-4. Er zullen ook gastlessen gegeven 

worden.....Spannend en gezond! 

 

 EEN KINDERKOOR?    YESSSS!   

           OM MEE TE ZINGEN IN DE KERK?  YESSSS!!!  
Jongens en meisjes,   
Het is écht waar....we gaan een heus kinderkoor beginnen....  
en over een paar weken zingen we al in de kerk!!   
Kom erbij...   
a.s. dinsdagavond 20 juni: eerste repetitie van 6-7 uur in de R.K.-kerk in 

Uithuizen....  
Dinsdagavond 27 juni: tweede repetitie van 6 - 7 uur 's avonds   
Dinsdagavond 4 juli: derde repetitie van 6 -7 uur 's avonds...  
Uitvoering: zondag 9 juli in onze kerk om 9.30 uur (en misschien nog wel méér!)   
dirigente: Ianthe Paternoster   
instrument: piano   
organisatie: Carien Bos (0595-435300)  en pastor Nellie, contact:  

carien.bos@ziggo.nl of pgmsluis@ziggo.nl  

 

Brugproat 
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INFORMATIEAVOND 

Omdat we het jaar goed willen afsluiten en in het nieuwe jaar weer goed willen 

starten, organiseren we voor alle ouders een informatieavond op 27 juni a.s. 

Aanvang 19.30 uur. De agenda zal u worden toegestuurd.  
Vanuit groep 1-2-3 

Wie werkt er in de Onderbouw (groep 1,2,3): 

Week 24 (12-16 juni) 
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: Annemieke  
Donderdag: Ingeborg of inval juf 
Week 25 (19-23 juni) 
Maandag: studiedag – leerlingen vrij op 19 juni 
Dinsdag, woensdag, vrijdag: Annemieke  
Donderdag: Ingeborg  
Week 26 (26-30 juni) 
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: Annemieke  
Donderdag: Ingeborg  
Week 27 (3-7 juli) 
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: Nynke  
Dinsdag: Annemieke  
Week 28 (10-14 juli) 
Maandag, donderdag: Annemieke  
Dinsdag, woensdag, vrijdag: Nynke  
Week 29 (17-21 juli) 
Maandag, dinsdag, woensdag: Annemieke  
Donderdag, vrijdag: Nynke  

Vanuit groep 4-5 

Het kunstwerk voor Verhildersum is klaar en is erg mooi geworden. Grote klasse 

groep 4 en 5! Ook willen we de man van juf Thea hartelijk bedanken voor zijn hulp. 

Super bedankt, Henk! 

Vanuit groep 6-7-8 

Moskeebezoek:  
Aangezien we maandag 12 juni jl. vanwege te weinig vervoer niet naar de moskee 

zijn geweest wederom deze oproep:  
Aanstaande woensdag 21 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 

 

 

 

 

 


