
 
nr. 6 - feb ‘20  

~ Agenda ~  
22 feb t/m 1 maart Voorjaarsvakantie  
Maandag 2 maart Groep 6-7-8: De racende rechter in het Agnietenhof  
Dinsdag 3 maart Rapporten mee naar huis.  

Groep 8: Techniekwedstrijd uitleg  
4 t/m 6 maart Rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 
Dinsdag 17 maart Start naschoolse Mad Science lessen op de Blinker 
Maandag 23 maart GGD arts op de Hoge Hof  

Creacircuit  
Maandag 30 maart Leesmediacoach  
30 maart t/m 3 april Leesweek  

 
 
Tostidagen - De tostidagen voor maart zijn:  
Maandag 2 maart: Groep 1, groep 4 en groep 7 
Dinsdag 3 maart: Groep 2  en groep 8  
Donderdag 5 maart: Groep 3, groep 5 en groep 6  
 
 

~ Schoolnieuws ~ 
Bericht namens familie de Ruijter  
BEDANKT 
 
Bijna 3,5 jaar is Erik ziek geweest, met ups en downs, met goede en minder 
goede dagen. Al die jaren hebben wij van iedereen onvoorwaardelijk 
medeleven en steun ontvangen. Wij hebben dit meer onbewust dan bewust 
meegekregen omdat je leeft tussen hoop en vrees, je wordt meegevoerd door 
de waan van de dag, zeker na het overlijden van Erik.  
Maar toen ik eindelijk de moed had verzameld om de aan mij overhandigde 
brief te openen met daarin de donatie van jullie allemaal aan het KWF, toen 
pas realiseerde ik me hoezeer Erik een deel heeft uitgemaakt van de 
gemeenschap van Kapel Avezaath, wat hij heeft betekend voor iedereen, voor 
ieder op z’n eigen manier. Wat kan ik zeggen tegen degenen die in de 
moeilijkste momenten in je leven zoveel steun en troost bieden? Dank jullie wel 
allemaal, óók namens Freek en Ivo, uit de grond van mijn hart!!! 
 
José de Ruijter  
 
 
 
 
 
 
 



 
Stagiaires stellen zich voor 

Hallo,  
Mijn naam is Annika Buitink en ik ben 16 jaar oud. ik ben de nieuwe stagiaire van groep 3/4/5, en 
ben daar elke maandag en dinsdag te vinden tot de zomervakantie. Ik zit op het ROC Rivor in Tiel 
en doe de opleiding Onderwijsassistente niveau 4. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik 
later zelf ook lerares wil worden. Ik zit nu in mijn 1e jaar en dit is mijn 1e echte langdurige stage. 
Ik heb voor de Hoge Hof gekozen omdat ik hier al een keer een snuffelstage heb gelopen wat ik 
super leuk vond, ook hou ik ervan dat de school en de klassen wat kleinschaliger zijn. Met deze 
stage wil ik graag leren hoe het is om als lerares voor de klas te staan. 
 
Hallo,  
Mijn naam is Noa Verbruggen, ik ben 16 jaar oud en Ik loop stage in groep 6/7/8 en mogelijk 
in de toekomst ook in groep ½. Dit doe ik op maandag en dinsdag tot de zomervakantie. 
Ik doe de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het ROC rivor in Tiel. Dit is mijn eerste 
schooljaar en ook mijn eerste lange stage. Na deze opleiding wil ik naar de PABO omdat ik 
werken met kinderen heel leuk/variërend vind en omdat ik later ook voor de klas wil staan. 
Ik hoop dat ik veel kan leren van deze stage en dat ik ook kan ervaren hoe het is om stage te 
lopen bij de bovenbouw. 
Voor de rest heb ik 3 zussen, woon ik in Ophemert en heb ik 4 katten. En de dingen die ik 
leuk vind om te doen zijn tekenen, verven en foto’s maken. 
 
 

 
Namens het team van De Hoge Hof, wensen wij iedereen 

een hele fijn voorjaarsvakantie toe.  
We zien iedereen weer graag op maandag 2 maart.  

 
 
 



 
~ Extra nieuws ~ 
 
Afgelopen dinsdag was het zo 
ver: Een gekke professor van 
Mad Science kwam een 
spectaculaire science show 
geven op school!  
 
Na deze leuke & leerzame show op 
20-2-2020 kunnen de leerlingen van 
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor 
onze naschoolse wetenschap en 
techniek cursus.  
 
De cursus is op dinsdag om 14:45, 
vanaf 17-3-2020. De lessen duren 
een uur. 
Dit jaar gaan we aan de slag met 
Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander 
thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, magnetisme, 
scheikunde, en optische illusies. 
 

Of Dat het neit 
uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse 
ltteer mara op de jiutse patals saatn. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website 
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 2-3-2020. 
VOL=VOL 
 

http://inschrijven.mad-science.nl/

