
 
nr. 3 - nov ‘19  

~ Agenda ~  
Dinsdag 26 november Juf Debby afwezig - juf Susanne draait de klas  
Woensdag 27 november Creacircuit  

Groep 8: NIO/SEO afname op de Aldenhaag  
 Schoen zetten 
Maandag 2 december Leesmediacoach juf Adrie  
Donderdag 5 december Sinterklaasviering op school  
Maandag 9 december Versieren kerst in de middag  
Donderdag 19 december Kerstviering  
21 dec t/m 5 januari Kerstvakantie  
Maandag 6 januari Weer naar school  

Leesmediacoach juf Adrie  
 
Tostidagen - De tostidagen voor december zijn:  
Maandag 2 december: Groep 1, groep 4 en groep 7 
Dinsdag 3 december: Groep 2  en groep 8  
Donderdag 5 december: Groep 3, groep 5 en groep 6  
 
~ Schoolnieuws ~ 

Psstt….. Schoenzetten  
Op woensdag 27 november mogen de leerlingen van 
de Hoge Hof weer hun schoen zetten op school.  
Vergeet dus niet een extra schoen mee te geven!!  
 
 

Ouderbijdrage  
Wij willen u via deze weg alvast informeren dat dit schooljaar er een 
wijziging zal zijn in innen van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Voorheen zat in de vrijwillige ouderbijdrage ook een deel voor 
schoolreisje verwerkt.  
Vanaf dit schooljaar zal het bedrag gesplitst worden in vrijwillige 
ouderbijdrage en schoolreisje, en voor de bovenbouw zal er op een later 
moment een bijdrage voor kamp worden gevraagd.  
 
We merken dat gezinnen soms minimale financiële middelen tot hun beschikking hebben. 
Voor deze gezinnen bestaat de mogelijkheid om gespreid te betalen of een beroep te doen op een 
lokale Leergeld stichting, die deze kosten over kunnen nemen na een aanvraag.  
Deze organisatie heeft alleen bij onderwijsinstanties aangegeven, dat zij specifieke informatie over de 
kosten en activiteiten willen ontvangen. Een algemene vrijwillige ouderbijdrage verwerken zij daarom 
niet. Meer informatie hierover kunt u vinden op  www.leergeld.nl  
 

http://www.leergeld.nl/


 
De hoogte van de ouderbijdrage en schoolreisjes/kamp zijn nog niet bekend maar hopen u zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te stellen en verder te informeren over het overmaken van de vrijwillige 
ouderbijdrage en schoolreis-/kampgelden.  
 

Stagiaires 
Dit schooljaar hebben wij 3 stagiaires op school die vanaf begin 
november zijn gestart bij ons op school: Larissa, Noa en Annika, in 
de volgende nieuwsbrief stellen wij ze graag aan u voor. Zij zullen 
tot het eind van het schooljaar stage lopen bij ons op school.  
Larissa in groep 1-2(-3)  
Annika in groep (3-)4-5 
Noa in groep 6-7-8 

 
Schoolfruit  
Twee weken geleden is het EU Schoolfruit van start gegaan.  
In de startmail hierover hebben we aangegeven dat we na de eerste 
leveringen u op de hoogte zouden stellen van de definitieve fruitdagen. 
Helaas is dit vorige week niet gelukt, vandaar dat wij dit nu in de Nieuwsbrief 
communiceren.  
Met het team hebben we afgesproken dat de fruitdagen zijn:  
dinsdag, woensdag en donderdag  
Wij kijken per week welk fruit/groente we over het weekend heen kunnen 
tillen, om zo op dinsdag fruit aan te kunnen bieden. De leverancier levert namelijk later dan het 
pauzemoment op dinsdag.  
De vraag ontstaat natuurlijk, waarom wordt er op vrijdag geen fruit gegeven?  
Dit omdat vrijdag veel kinderen in de bovenbouw naar de plusklas zijn en wij vinden dat alle leerlingen 
fruit aangeboden moeten krijgen.  
 
Voorstellen MR 
Dit schooljaar zijn er een nieuwe MR leden gestart, graag stellen wij de nieuwe MR leden aan u voor.  
 
Hallo, 
Mijn naam is Nicole Timmerman en mij is gevraagd wat over mezelf te 
vertellen. Ik ben geboren in 1979 in Utrecht en in 2008 verhuisd naar Kapel 
Avezaath. Getrouwd met Peter en samen 2 geweldige dochters; Anne en 
Lise. Peter heeft nog meer kinderen dus het kan bij ons thuis een drukke 
maar gezellige boel zijn. Wij wonen nu dus ruim 10 jaar met veel plezier in 
de Betuwe. 
  
Voor mijn werk rij ik meerdere keren per week naar Utrecht waar ik een 
eigen squashcentrum run. Ik  ben dus nog vaak in Utrecht te vinden. Ik speel 
squash vanaf mijn 7e en vanaf mijn 12e bij All Inn squash. Ik loop dus al een 
tijdje mee bij All Inn. Begin 2014 heb ik het over genomen van de toenmalige 



 
eigenaar. De combinatie van sport, horeca en gezelligheid vind ik het leukste van mijn werk. 
Naast squash deed ik ook nog aan paardrijden. In mijn jongere jaren werd dat minder door het 
squashen maar nu ik minder squash rijd ik des te meer paard. 
Mijn vrije tijd besteed ik aan de paarden, samen met Anne en Lise, schilderen en koken. 
 

Hallo,  
Mijn naam is Erik de Ruijter, ik ben de vader van Freek (groep 5) en 
Ivo (groep 2) en sinds 2002 getrouwd met José. 
 Ik ben altijd werkzaam geweest als servicetechnicus maar sinds 
februari van dit jaar wegens ziekte helaas in de WIA terecht 
gekomen.  
Ik ben lid geworden van de MR omdat ik graag mijn steentje bij wil 
dragen aan de groei en ontwikkeling van specifiek “onze” school 
binnen de Stichting BasisBuren. Mijn kennis op technisch gebied 
komt hierbij misschien wel van pas. Mochten er zaken zijn die u in 
de MR besproken wilt hebben, dan kunt u mij altijd aanspreken. Op 
deze manier kunnen we ons samen sterk maken voor “onze” 
school! 

 
 


