
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 24 februari 2019  

 

~ Agenda ~ 

 

Dinsdag 5 maart  Rapport mee  

Wo 6, do 7, vr 8 maart  Rapportgesprekken  

Vrijdag 15 maart  NL doet 

Donderdag 21 maart  Leesmediacoach Adrie ‘s middags  

 

Alvast voor in de agenda:  

- Voetbaltoernooi: 

- Woensdag 3 april: jongens groep 7-8  

- Woensdag 10 april: meisjes groep 5-6 en groep 7-8  

- Woensdag 17 april: jongens groep 5-6  

- Meer informatie volgt nog in maart.  

- Zwemmen groep 3-4-5 start vanaf woensdag 3 april.  

- Meer informatie volgt nog in maart.  

 

 

~ Schoolnieuws ~  

TSO  

Door het verplaatsen van de startdatum van het continurooster, zetten wij in maart en april de 

TSO door in de vorm die in januari en februari heeft gedraaid.  

Juf Anouk zal de groep blijven begeleiden tijdens de TSO, eventueel met ondersteuning van het 

team, wanneer de groep te groot is.  

Mocht u uw kind(eren) willen opgeven voor de TSO, dan is dit mogelijk via de lijst die in de gang 

hangt naast het keukentje of u kunt ook via tso.dehogehof@gmail.com een mail sturen. Ook kunt 

u via de mail wijzigingen doorgeven aan ons, van overblijfdagen.  

De TSO kosten van TSO blijven ongewijzigd: €3 per overblijf moment/per kind.  

 

Open podium  

De laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie was het weer tijd voor het Open Podium op de Hoge 

Hof. Het was weer een groot succes, leerlingen hadden allemaal leuke optredens bedacht en er 

was veel publiek aanwezig. Met hoge punt van het open podium, de polonaise met alle leerlingen 

en publiek!  

 

mailto:tso.dehogehof@gmail.com


Keukenrollen 

De afgelopen weken heeft juf Debby na haar oproep om keukenrollen te verzamelen, zoveel 

keukenrollen ontvangen, dat we de keukenrollen actie nu moeten stoppen. ;)  Dank u wel voor het 

verzamelen!  

 

 

 

Het team wenst u een hele fijne voorjaarsvakantie toe en we zien elkaar weer op  

maandag 4 maart.  

 

 

 

~ Overig nieuws ~ 

 

De Avezaathse Toverbal  

De Toverbal heeft voor het komende half jaar weer 

verschillende activiteiten gepland voor kinderen en 

volwassenen.  

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten. Meer 

informatie kunt u vinden op de facebookpagina van de 

Avezaathse Toverbal: 

https://www.facebook.com/avezaathsetoverbal/  

 
 

Datum  Wat  Tijdstip    

27 maart  Kinderbingo  14.00-16.00 u   

15 april.  Bloemschikken  19.30-22.00 u   

 ? mei  Knutselmiddag   14.00-16.00 u 

datum wordt nog 

gecommuniceerd.  

12 juni.  Buitenspeeldag  14.00 -17.00 u   

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/avezaathsetoverbal/


Training Pittige Jaren.  

In de gemeente Buren wordt de training Pittige Jaren aangeboden, ook ouder(s)/verzorgers van 

leerlingen van de Hoge Hof mogen hier gebruik van maken.  

Het betreft een gratis training voor ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 

8 jaar.  

Bij voldoende aanmeldingen start de training op 1 april a.s. 

Flyer vindt u op de volgende pagina.  

Voor meer informatie kunt u Ingrid Copier benaderen: 

Mail: igroeneveld@stmr.nl 

Mobiel: 06-53742196 

Werkdagen: Maandag tot 14.30 uur, dinsdag, woensdagochtend en donderdag tot 14.30 uur. 



 


