
 

 

 
Nieuwsbrief nr.21 (12 juli – 1 september) 

Schooljaar 2016 – 2017 

Agenda 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 1 september a.s. 

Het schooljaar 2017-2018 start op 4 september a.s. om 08.30 uur. 

Schoolnieuws 

De laatste week is ingegaan, schooljaar 2016-2017 is omgevlogen en dan is het 

straks zes weken zomervakantie....Wat was het een bewogen jaar. Juf Judith en 

juf Margreet deden hun intrede...meester Gerhard bouwde af en vierde in 

december een prachtig afscheid. Hij gaf met een gerust hart het stokje over aan 

juf Judith. Zij begon energiek aan haar nieuwe uitdaging in het onderwijs als 

teamleider. Daarnaast was ze ook nog juf van groep 1-2-3 naast juf Annemieke. 

Bevlogen zette het team in op groep doorbrekend werken, de 3D printer kick off 

werd gehouden, contacten met het HHC, windmolens, werken met leerdoelen op 

gebied van spelling boekte mooie resultaten, we zetten ons beste beentje voor op 

identiteit... Het team volgde verschillende cursussen...en de kinderen werkten 

meestal mee..   

Ook zat het weleens niet mee... juf Judith kreeg een auto-ongeluk met als gevolg 

nek en rugpijn, hersenschudding...en revalideren. Na de zomervakantie probeert 

juf Judith geleidelijk aan weer terug te komen. Al zal dit niet meer voor de klas 

zijn. Met juf Nynke en eigen bemanning werden de dagen in de onderbouwgroep 

opgevangen.  Juf Liset haakte af met lichamelijke klachten en kwam niet meer 

terug in groep 6,7,8. Juf Agnes deed haar intrede. Ook haar zat het niet mee. Ze 

kreeg de griep en de laatste weken kwam meester Bas. Een leuke meester die het 

voor ons overhad om vanuit Musselkanaal in Wehe les te komen geven. Top! Ook 

werd de directie ondersteund en Ilonka Waterloo verving Judith op donderdag en 

vrijdag als interim-teamleider. Erg fijn. Dank je wel, Ilonka. 

Een groot compliment ook naar de "vaste " teamleden, zij zijn vaak ingesprongen. 

Super collega's! 

Inmiddels keert de rust weer terug...juf Judith zien we vaker op school.. de 

bestellingen zijn gedaan...de schoolfoto's zijn gemaakt.. De formatie welke juffen 

er komend schooljaar komen is bekend..  juf Annemiek is getrouwd en heet nu 

mevrouw van Houdt...De overvliegmiddag is geweest.. De juffensportdag is 

geweest. Op onze facebook site staan van een aantal activiteiten foto's op onze 

site.  

Het afscheid van groep 8 en van juf Annemiek.... Na vele jaren op Hoogholtje gaat 

juf Annemiek verkassen naar de Walfridus in Bedum. We wensen haar heel veel 

geluk en plezier in haar nieuwe baan. Ook groep 8 wensen we veel plezier en 

wijsheid op het voortgezet onderwijs. 

Tot slot nog het buffet en dan is het vakantie a.s. vrijdag. 

SCHOOLFOTO'S 

Nog NIET alle ouders hebben ingelogd om de schoolfoto's te bekijken. Uw kind 

heeft vandaag een formulier mee gekregen met de inloggegevens. U kunt alsnog 

de schoolfoto's bestellen. 

 

Brugproat 



DANK DANK DANK 

 De juffen bedanken u allemaal voor alle lieve attenties op de juffendag en 

bedanken de leerlingen voor de gezellige dag. Ook de begeleiding wordt 

hartelijk bedankt. Zonder U was het niet zo'n mooie dag geweest. 

 Voor iedereen die dit schooljaar zijn /haar steentje heeft bijgedragen op 

Hoogholtje ...HEEL HARTELIJK DANK VOOR ALLES WAT U GEDAAN HEEFT. 

DIKKE DUIM.  

Vanuit groep 1-2-3 

Zo vlak voor de vakantie nog een kort berichtje over Dorje. De meesten van jullie 

weten dat hij sinds oktober 2015 behandeld wordt voor (acute lymfatische) 

leukemie. Met iedere dinsdag bezoek aan het ziekenhuis, een dagelijkse portie 

chemo’s, stemmingswisselingen en nog wat meer.  

Nadat hij begin dit jaar nog via een slangetje door zijn neus moest worden bij 

gevoed, is hij goed hersteld en vol leven. Sterker nog: 27 oktober, het einde van 

twee intensieve behandeljaren, komt in zicht! Daarna stopt de chemo, maar blijft 

de antibiotica nog een paar maanden doorlopen; het zal nog wel even duren 

voordat zijn lichaam de impact van de chemo helemaal te boven is. Namens ons 

alle vier in Warfhuizen: bedankt voor de steun die we steeds weer krijgen en een 

hele fijne zomervakantie gewenst! 

Ook vanuit groep 1-2-3: Nonke Veeman gaat ons weer verlaten. Zij kiest voor de 

Octopus te Eenrum. Nonke mist de grootte van de groep in deze kleine school. We 

wensen haar veel plezier op de andere school. 

VAKANTIE 

 
 

 

Namens het hele team een hele fijne vakantie en tot 4 september a.s. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 

 

Margreet de Boer 

 

 

 


