
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 28 januari 2019 

 

~ Agenda ~ 

 

Woensdag 30 januari  Schaaktoernooi op de Moespot  

Donderdag 31 januari  Definitieve adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 1 en dinsdag 5 februari  Doktersassistente voor screening van groep 2 en groep 7.  

Dinsdag 5 februari  Start muziekproject groep 7-8 op de Hoge Hof  

Donderdag 7 februari  Leesmediacoach Adrie van 13.15-15.00 uur  

Dinsdag 12 februari  GGD arts Veerle ochtend 

Woensdag 13 februari Start zwemmenlessen groep 6-7-8, meer informatie volgt  

deze week in een aparte brief. 

Vrijdag 22 februari  Open podium/playbackshow 

 

Gentle Reminder: 

- Op woensdag 6 en donderdag 7 maart vinden de eerste rapportgesprekken plaats.  

- Op vrijdag 15 maart vindt er een landelijke staking plaats voor het onderwijs. Ook de 

Hoge Hof zal deelnemen aan de staking. Dit betekent dat de leerlingen op 15 maart vrij 

zijn. Meer informatie volgt in een mail, aankomende week.  

  

~ Schoolnieuws ~ 

 

Muziekproject groep 3 t/m 8  

De muzieklessen van groep 3-4 en groep 5-6 zijn 

inmiddels van start gegaan. De leerlingen zingen 

liedjes, maken muziek en maken kennis met 

verschillende muziekinstrumenten. We krijgen 

leuke reacties terug van de leerlingen.  

 

Groep 7-8 volgt de muzieklessen op de Hoge Hof 

en hierbij zal groep 7-8 van de Aldenhaag 

aansluiten. Deze lessen gaan vanaf 5 februari 

wekelijks van start. De lessen zijn op 

dinsdagmiddag van 13.30 - 14.30 uur. De lessen van 

groep 7-8 zijn gericht op Creative Music Making, 

oftewel zelf muziek maken en toewerken naar een 

groepscompositie.  
 

 

 

 

 

Zwemlessen groep 6-7-8 

Vanaf woensdag 13 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.  

 



Website en kletsklas  

U heeft het misschien al gemerkt, al een tijdje werkte de app Kletsklas niet optimaal op school, was 

de website niet up-to-date en ervaarden er veel ouders/verzorgers  problemen met het downloaden 

van Kletsklas. Ook de leerkrachten liepen helaas tegen verschillende problemen aan. Dit heeft ons 

doen besluiten om over te stappen naar een andere aanbieder. Hierdoor is Kletsklas, iets eerder dan 

gepland, uit de lucht gehaald en zijn wij op de achtergrond druk bezig met het samenstellen van een 

nieuwe app. Inmiddels is de website al online www.dehogehof.nl, zijn we de app nog aan het finetunen 

hopen wij u binnenkort de nieuwe app te kunnen lanceren!  

 

Update over Staking en Continurooster 

Deze week ontvangt u meer informatie over de staking en het continurooster. Dit zal via de mail 

worden gecommuniceerd.  

 

http://www.dehogehof.nl/

