
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 2 oktober 2018 

 

~ Agenda ~ 

 

Woensdag 3 oktober  Start kinderboekenweek 

Donderdag 4 oktober  Leesmediacoach Adrie  

Vrijdag 5 oktober  Studiedag Buren Zuid - Leerlingen vrij!  
Woensdag 10 oktober  Start muzieklessen voor Avezaaths Cultuurdagen,  

groep 6-7-8. Meer informatie verder in deze nieuwsbrief. 

15 t/m 19 oktober  Leesweek  

Woensdag 17 oktober  Voorleeswedstrijd 

Vrijdag 19 oktober  Herfstactiviteit  

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie  

 

Save the date 

Onder dit kopje willen wij u vast informeren over belangrijke data, die wij graag al eerder bij u 

bekend maken dan te wachten tot de volgende nieuwsbrief.  

 

- Vrijdag 2 november  Avezaaths Cultuurdagen uitvoering project groep 6-7-8,  

19.00 uur in de Kapel in Kapel Avezaath.  

- Maandag 5 november  Studiedag Buren Zuid, leerlingen zijn die dag vrij.  

 

 

~ Schoolnieuws ~ 

Juf Ageeth 

Zoals u mogelijk heeft vernomen, is juf Ageeth deze week afwezig. Juf Ageeth 

heeft afgelopen maandag een operatie aan haar pols gehad. Deze operatie is 

goed verlopen en we hopen op een spoedig herstel! Heel veel beterschap juf 

Ageeth.  

 

EU-schoolfruit 

Goed nieuws! De Hoge Hof is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar 

mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.  

Dit jaar heeft er geen loting plaatsgevonden.  

Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de Hoge Hof drie gratis porties groente en 

fruit per leerling per week. 

 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de 

klas fruit en groente te eten. Deelnemende 

basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 

3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen.  

En dat helemaal gratis dankzij financiering van de 

Europese Unie. 

 

Eind oktober/begin november ontvangt de Hoge 

Hof informatie over de levering het schoolfruit. 

Aan de hand van de leverdag communiceren wij u op welke dagen het schoolfruit op school wordt 

aangeboden.  

Meer informatie over schoolfruit vindt u op: www.euschoolfruit.nl 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/


Avezaathse cultuurdagen groep 6-7-8 

Dit schooljaar organiseert Stichting KIKK, dit jaar in samenwerking met Zinder, de Avezaathse 

Cultuurdagen. Er is dan veel aandacht voor Kunst en Cultuur in de Avezathen. Ook de scholen is 

gevraagd mee te doen. Een werkgroep zorgt voor subsidies en verzorgt via Zinder vakdocenten 

om lessen in de bovenbouw van de scholen te verzorgen. Het is dan een project van 3 

muzieklessen met een afsluiting in de Kapel in Kapel Avezaath.  

De lessen vanaf woensdag wekelijks van start.  

Op vrijdagavond 2 november vindt er een presentatie plaats van de groepen van de Hoge Hof in 

Kapel Avezaath in de Kapel van Kapel-Avezaath. De avond start om 19.00 uur en eindigt rond 

21.30 uur. Er zullen nog wat andere leerlingen van Zinder muziek maken. 

Ouders van de leerlingen uit groep 6-7-8 ontvangen nog een extra brief met informatie en een 

uitnodiging voor deze lessen en avond.  

 

 

~ Overig nieuws ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


