
 
nr. 5 - jan/feb ‘20  

~ Agenda ~  
Dinsdag 4 februari Ouderavond Toekomst De Hoge Hof 19.30u.  
Woensdag 5 februari Groep 8: adviesgesprekken VO  
Woensdag 12 februari Start zwemlessen, meer info in deze nieuwsbrief 
17 t/m 21 februari Leesweek  
Donderdag 20 februari Mad Science show voor alle groepen 
Vrijdag 21 februari Creacircuit  
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.  
4 t/m 6 maart Rapportgesprekken  

 
 
Tostidagen - De tostidagen voor februari zijn:  
Maandag 10 februari: Groep 1, groep 4 en groep 7 
Dinsdag 11 februari: Groep 2  en groep 8  
Donderdag 13 februari: Groep 3, groep 5 en groep 6  
 
 

~ Schoolnieuws ~ 
Ouderavond 4 februari  
Op dinsdag 4 februari vindt de 2e ouderavond plaats over de toekomst van de Hoge Hof. De avond start 
om 19.30u en wordt door Stichting BasisBuren geleid. U heeft als ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging 
van ontvangen per mail. Wij hopen u deze avond te ontvangen.  
 
Zwemlessen groep 6-7-8 
Vanaf woensdag 12 februari gaan de zwemlessen van groep 
6-7-8 van start. Het betreft 6 zwemlessen. De zwemlessen zijn 
van 11.00 tot 12.00 uur in het zwembad te Tiel. We zullen 
weer gebruik maken van busvervoer. Voor het busvervoer 
vragen wij een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is 
helaas op dit moment nog niet bekend. Wij zullen u via een 
brief/mail binnenkort meer informatie toesturen over de 
zwemlessen en de vergoeding.  
De zwemlessen voor groep 3-4-5 zullen vanaf woensdag 1 
april van start gaan, u ontvangt in maart hier meer informatie 
over.  
 
Rapportgesprekken - Schoolgesprek  
Op dinsdag 3 maart krijgen alle leerlingen weer hun rapport mee naar huis, aansluitend zullen van 4 t/m 6 
maart rapportgesprekken plaatsvinden. Om de rapportgesprekken in te plannen gaan we gebruiken 
maken van Schoolgesprek. Dit betekent dat u niet vooraf een briefje ontvangt waarop u uw voorkeur kunt 
aangeven.  



 
Schoolgesprek is een digitale gesprekkenplanner, die in de app van school als bouwsteen is opgenomen, 
maar ook via een website te bereiken is. Door gebruik te maken van Schoolgesprek kunt u zelf aangeven 
welk moment u het beste uitkomt voor de gespreksrondes. In plaats van dat de leerkrachten tijden 
plannen. Wij zullen u volgende week via een aparte brief verder informeren over het gebruik van 
Schoolgesprek.  
 
~ Extra nieuws ~ 
 

 
Mad Science  
Op donderdag 20 februari vindt er op school een Mad Science show plaats voor de groepen 1 t/m 8.  
Kinderen worden wetenschappers in spé en ook leerkrachten genieten van het spektakel.  
Na een spectaculaire science show op school, krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 cursusinformatie 
mee naar huis voor de naschoolse cursus. 
 
Tijdens deze naschoolse cursus worden de kinderen zes weken lang meegenomen in de wondere 
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! 
 
De Naschoolse wetenschap & techniekcursus zullen plaats vinden op:  
Locatie: De Blinker, Korte Daver 1, 4012 BL, Kerk-Avezaath 
Dag: Dinsdag 
Starttijd: 14:45 uur 
Dag 1: 17-3-2020  
Dag 2: 24-3-2020  
Dag 3: 31-3-2020  
Dag 4: 7-4-2020  
Dag 5: 14-4-2020  
Dag 6: 21-4-2020  
 
Aan deze cursus zijn kosten verbonden:  
De cursusprijs is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten en de locatie. Kijk op de inschrijfsite voor de 
cursusprijs per school. Prijzen liggen tussen de € 52,50 (4 bijeenkomsten) en € 74,00 (6 
bijeenkomsten). Prijzen zijn inclusief alle (verbruiks)materialen, wekelijks thuis experiment & leskaart. 
 
Wilt u meer informatie? 
https://nederland.madscience.org/  
https://inschrijven.mad-science.nl/asp  

https://nederland.madscience.org/
https://inschrijven.mad-science.nl/asp

