
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 22 maart 2019 

 

~ Agenda ~ 

 

Maandag 25 maart Creacircuit in de middag 

Maandag 1 april  Groep 6-7-8: gastles Week van het geld 

Groep 6-7-8: Ik eet het beter lunch  

Groep 5-6-7-8: Ik eet het beter opdrachten  

Dinsdag 2 april  Buitenlesdag, verdere informatie in de nieuwsbrief 

Woensdag 3 april Start zwemlessen groep 3-4-5 

Voetbaltoernooi: Jongens groep 7-8  

Donderdag 4 april  Verhuisdag juf Debby  

Screening GGD logopedie bij 5 jarigen  

Verkeersexamen theorie groep 7-8  

Vrijdag 5 april  Verhuisdag juf Debby  

8 t/m 12 april  Leesweek  

Maandag 8 april  Groep 6-7-8: Kok in de klas - EU smaaklessen 

Woensdag 10 april  Voetbaltoernooi: Meisjes groep 5-6 en groep 7-8  

Donderdag 11 april  Leesmediacoach Adrie in de middag  

Vrijdag 12 april  Koningsspelen  

Maandag 15 april  Sponsorloop De Hoge Hof  

16 en 17 april  Groep 8: Iep eindtoets  

Woensdag 17 april Voetbaltoernooi: jongens groep 5-6  

Donderdag 18 april  Lenteviering  

Groep 8: Klaar met de IEP feestje  

Vrijdag 19 april  Goede Vrijdag: leerlingen zijn vrij 

Maandag 22 april  2e Paasdag: leerlingen zijn vrij  

29 april t/m 3 mei  Meivakantie  

   

 

~ Schoolnieuws ~  

Schoolfotograaf 

Op vrijdag 10 mei komt de schoolfotograaf weer langs op school.  

Gedurende de dag zullen er groepsfoto’s, persoonlijke foto’s en 

broertjes/zusjes foto's worden gemaakt. Juf Marianne is daarom op 

de hoogte gebracht dat de leerlingen van de Hoge Hof, die dag niet 

naar de plusklas kunnen komen. 

Om inzicht te krijgen in hoeveel gezinnen er broer(tjes)/zus(jes) 

foto’s willen laten maken en de  tijd die hiervoor ingepland moet 

worden, willen wij u vragen om via onderstaande link, uw wensen door 

te geven.  

Aan de hand van de ingevulde formulieren kunnen wij, in overleg met de fotograaf, tijden 

inplannen voor de broer(tjes)/zus(jes) fotomomenten.  

De vragenlijst kan tot uiterlijk 29 maart worden ingevuld. Daarna hopen wij u zo spoedig 

mogelijk te informeren over de tijden van dit fotomoment. 

 

Klik hier voor de invullijst 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/StJJJ5UAfVH6ochy2


Buitenlesdag  

Dinsdag 2 april is het weer Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in 

heel Nederland geven deze dag buiten les. Dat is niet alleen goed voor 

de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! 

Je kunt je als school al aanmelden als je minimaal één les aan één 

groep buiten geeft. De Hoge Hof heeft zich ook opgegeven en we 

hopen om mooi weer!   

 

 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april doet de Hoge Hof weer mee met de 

Koningsspelen.  

Tijdens deze dag zullen er verschillende leuke spelactiviteiten zijn, 

waar de kinderen aan deelnemen.  

Om de dag een feestelijk tintje te geven vragen we of de leerlingen 

met een “Touch of Orange” naar school komen. Trek iets oranjes 

aan, doet iets leuks in je haren!  

Voor een tussendoortje is gezorgd en het Koningsspelen ontbijt 

wordt een Koningsspelen lunch. De kinderen hebben dus al een lunch op, wanneer ze om 12.30 uur 

naar huis gaan.  

 

Verhuisdagen juf Debby 

Op donderdag 4 april en vrijdag 5 april heeft juf Debby verhuisdagen 

opgenomen.  

Ze krijgt in die periode de sleutel van haar nieuwe huis. Wij feliciteren juf 

Debby en Dick met hun nieuwe huis en wensen haar veel klus en sjouw plezier 

tijdens haar verhuisdagen!   

 

Zwemlessen  

Begin april ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) van de groep 3-4-5 en groep 6-7-8 een brief over 

de bijdrage voor de zwemlessen die hebben plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden.  

Voor de groep 3-4-5:  

Volgende week ontvangt u, als ouder van groep 3-4-5, een brief met informatie over de 

zwemlessen van deze groep.  

 

Sponsorloop 

Op maandag 15 april zal er een sponsorloop plaats vinden op de Hoge Hof. Begin volgende week 

ontvangt u een brief met informatie over de sponsorloop.  

 

Website en app van de Hoge Hof  

Op dit moment zijn wij op de achtergrond nog bezig met het vormgeven van de app voor de Hoge 

Hof. Helaas duurt het wat langer dan verwacht.  

Toch willen wij u al een idee gegeven van hoe de app eruit gaat zien.  

De app bevat informatie over de school, de nieuwsbrieven, 

jaarkalender, vakantierooster, klassenboek, formulieren, foto’s en 

nog veel meer leuke functionaliteiten. Maar ook kunt u 

ziekmeldingen of doktersbezoeken straks via de app doorgeven. 

Daarnaast zullen we zelf 10-minutengesprekken op den duur via de 

app gaan inplannen.  Leuke nieuwe functionaliteiten!  

 

 



 

Voor de MR en Vrienden van de Toverboom  

zijn we op zoek naar nieuwe mensen!  

 

MR 

Voor de MR zijn we op zoek naar een nieuwe ouder, die deel wilt nemen aan de MR van de Hoge 

Hof. Ilona Monhemius heeft helaas aangegeven na dit schooljaar te willen stoppen als lid van de 

MR.  

Als lid van de MR wordt u op de hoogte gesteld van ontwikkelingen van de school, vragen wij u 

mee te denken en te adviseren met vraagstukken van school. Heeft u interesse of wilt u eerste 

meer informatie over de MR, dan kunt u contact opnemen met Mirjam van der Heijden (ouder 

van Djelani en Noyana) of met juf Debby of juf Ageeth.  

 

Vrienden van de Toverboom 

Voor de vrienden van de Toverboom zijn we op zoek naar nieuwe ouder(s), die deel willen nemen 

aan de vrienden van de Toverboom. Op dit moment zitten er namelijk ouder(s) in met leerlingen 

in de bovenbouw, waardoor er door natuurlijk verloop over 2 jaar geen leden meer in de vrienden 

van de Toverboom meer zouden zitten.  

Wilt u meer weten over de Vrienden van de Toverboom, welke functies er vrij komen of een 

keertje meelopen, dan kunt u contact opnemen met Dirk van Beusichem (ouder van Eline gr 7 en 

Henri gr 6), Monique Boudewijn (ouder van Lars gr 7) en Marina Platte (ouder van Noor gr 7).  

Eventueel kunt u ook contact opnemen met juf Ilse, om zo contactgegevens te ontvangen van de 

leden van de Toverboom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


