
 

 

 

Nieuwsbrief nr. 4 (10 oktober – 31 oktober) 
Schooljaar 2017 – 2018 

Agenda 

Woensdag 4 okt. Start van de Kinderboekenweek 
Dinsdag 10 okt.           10-minuten gesprekken 
Dinsdag 17 okt.           Voorstelling op school voor groep 1/2/3 
Maandag 23 okt.         Herfstvakantie 
Vrijdag 10 nov. Nationaal schoolontbijt 
 

Aanhanger 

Naar aanleiding van een leuk project voor onze scholen willen wij u het volgende 
mededelen. 
 
De Schelp (Uithuizen), Hoogholtje (Wehe den Hoorn) 
en de St. Walfridusschool (Bedum) 
krijgen voor 2 jaar een gesloten aanhanger die we voor 
verschillende doeleinden gaan gebruiken.  
Niet alleen wij, maar ook de ouders/verzorgers mogen 
gebruik maken van de aanhanger. 
De gebruikers betalen dan een klein bedrag voor het 
gebruik van de aanhanger waaruit het geld ten goede 
komt aan de school. 
 
Om de aanhanger te kunnen realiseren hebben we verschillende plekken voor reclame ter 
beschikking gesteld gekregen.  
Omdat de plekken voor reclame erg gewild zijn en er per branche maar 1 bedrijf op mag, 
willen wij u (ondernemende ouders) niet passeren en als eerste de mogelijkheid bieden om 
gebruik te maken van de beschikbare plekken. 
 
De advertentiekosten bedragen eenmalig voor een jaar € 199,- (maatvoering 80x47cm) 
Dit is inclusief de opmaak van uw advertentie. 
 
Indien u gebruik wenst te maken van dit aanbod, kunt u Margreet de Boer mailen of 
eventueel mevr. Doedens van het Onderwijscenter mailen of bellen voor meer informatie 
over de beschikbare plekken.  
 
Mevr. Doedens: info@onderwijscenter.nl - tel. 0598-851882 
Margreet de Boer: margreet.deboer@primenius.nl  
 

Terugblik 5 oktober 2017 

Afgelopen donderdag was een ontzettend inspirerende dag. Alle werknemers van stichting 
Primenius kwamen bijeen in de Kolk te Assen, waar verschillende sprekers spraken over het 

 

Brugproat 
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onderwijs van de toekomst. Het onderwijs moet veranderen, met aandacht voor de 21 
eeuwse vaardigheden. Hoe het onderwijs er uiteindelijk uit gaat zien, weten we nog niet. 
Wel weten we dat het kind meer dan ooit centraal komt te staan. Het gaat erom dat 
kinderen leren. Niet wat ze leren. Een lerende houding creëren, waarbij de kinderen vanuit 
zichzelf gemotiveerd zijn om te leren en hun talenten in zetten. Een interessante 
ontwikkeling in het onderwijs en voor ons op het Hoogholtje. 

Paolo de Zebratemmer 

Op 17 oktober komt Paolo de Zebratemmer bij ons op school om een voorstelling te geven 
aan de onderbouw. Een interactieve voorstelling waarbij de leerlingen verrast en betrokken 
worden. Wij kijken hier erg naar uit.  

EU-Schoolfruit 

Het is onze basisschool ook dit jaar weer gelukt om mee te mogen doen met het EU-
Schoolfruit. Iedere week krijgt de school 3 verschillende soorten groente of fruit. Op deze 
manier leren de kinderen en soms ook de leerkrachten nieuwe en vertrouwde smaken. Wij 
motiveren als school gezond eten enorm! Wij zijn dan ook zeer verheugd om deel te nemen! 
In week 46 zullen de eerste leveringen plaats vinden.  

De Kinderboekenweek 

De kinderen bij ons op school zijn intensief bezig met de Kinderboekenweek. Lezen is 
ontzettend belangrijk voor de woordenschat, maar ook voor de fantasie van de leerlingen. 
Dit stimuleren wij als school altijd en deze week in het bijzonder.  
 
Welk boek leest u thuis voor aan uw kind(eren)? Heel veel leesplezier! 
 

Zpannend Zernike 

Op 14 en 15 oktober vindt het evenement ‘Zpannend Zernike’ plaats in 
de stad Groningen. Erg interessant en boeiend, vooral voor 
basisschoolleerlingen, hun ouders en grootouders. Er is van alles te 
beleven: een weekend dat bol staat van wetenschappelijk vermaak. Op 
zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike 
Campus. Zelf proefjes doen, demonstraties bekijken, praten met echte 
wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. 
Iedereen kan even backstage in de wereld van wetenschap en techniek.  
 

De toegang is overal gratis! 

Groep 6/7/8 

De eerste maand zit er weer op. We 
hebben al veel leuke activiteiten 
ondernomen en de groep leert elkaar al 
goed kennen.  
Helaas kan ik nog niet op facebook, 
daardoor heeft u jammer genoeg nog 
niet veel kunnen zien van de leuke 
activiteiten. Wel staan er fotocollages in 
ons levensboek.  

 
Voor de herfstvakantie staan er ook nog 
leuke dingen op het programma. Zo zijn 
we nu intensief bezig met de 
Kinderboekenweek en ligt er nog meer 
nadruk op het lezen en het plezier 
hebben in het lezen. Gisteren hebben 



we op allerlei plekken in de klas gelezen en woensdag gaat de bovenbouw met de midden en 
onderbouw lezen, ze presenteren een boekje en nemen daar materiaal bij mee om een boek 
te promoten. Aanstaande donderdag beginnen we met de voorleeswedstrijd en op dinsdag 
17 oktober zal er een top 3 van de klas gekozen worden.  

 
Deze week wordt er ook nog getoetst. Vandaag is de eerste TOPO-toets geweest en 
volgende week wordt mogelijk even spannend voor groep 8. Dan maken ze namelijk de CITO 
om te kijken waar ze op dit moment staan, zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden op 
de eindtoets. Na de herfstvakantie staat er een Engelse toets op het programma.  
Juf Silvia 

 
 

40 jarig jubileum juf Thea 

Dank, dank, dank....  
 
26 september 2017, zomaar een dinsdag in een 
schooljaar, zomaar opeens de dag waarop ik 40 jaar 
werkzaam ben op onze school. Een dag waarop ik niet op 
school mocht komen. Spannend..... wat zal er gaan 
gebeuren?? Een felicitatie van collega's en kinderen?? 
Het is een dag geworden om nooit te vergeten! Een dag 
vol onverwachte verrassingen, cadeautjes, bloemen, 
kaarten, felicitaties, en lieve woorden. Een dag waarvan 
ik elke minuut heb genoten.  

 
Heel, heel veel dank aan iedereen die deze 26 september voor mij zo bijzonder hebben 
gemaakt. 
 
Thea 
              

        
 
 

 
 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens de teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 
 
Judith Wilthof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


