
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 19 oktober 2018 

 

~ Agenda ~ 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie  

Vrijdag 2 november  Avezaathse Cultuurdagen, optreden groep 6-7-8 in  

Agatha Capel in Kapel Avezaath om 19.00 uur.  

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

Vrijdag 9 november  Schoolontbijt  

In de week van 12 november Start schoolfruit 

Zaterdag 17 november  Aankomst nationale Sinterklaas in Zaandijk - Zaandam 

Woensdag 21 november  Creacircuit  

Donderdag 22 november  Leesmediacoach Adrie van 13.15 - 15.00 uur.  

Dinsdag 27 november  Schoen zetten op school. 

Donderdag 29 november  GGD arts Veerle ochtend op school.  

 

~ Schoolnieuws ~ 

Juf Ageeth 

In de afgelopen 3 weken is juf Ageeth afwezig geweest. In eerste instantie 

zou dit maar een week betreffen, maar op advies van haar artsen en fysio en in 

overleg hebben we wekelijks gekeken of het haalbaar was voor juf Ageeth om 

te werken. Helaas was dit voor de herfstvakantie niet mogelijk.  

Na de herfstvakantie zal juf Ageeth weer voor groep 4-5 staan.  

 

  Schoolontbijt vrijdag 9 november  

Op vrijdag 9 november doet de Hoge Hof weer mee met het 

schoolontbijt. Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld 

van een gezond ontbijt dat voldoet aan de richtlijnen van het 

Voedingscentrum. Dit jaar met nog meer variatie: in ieder geval 

volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, 30+ kaas, 

aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, 

cruesli, honing, thee en tuinkers... In de feestelijke ontbijtpakketten 

vinden de kinderen nog meer! Voor ieder kind is er een vrolijke 

placemat en een doeboekje voor thuis. Met recepten voor leuke en 

gezonde traktaties en stickers om die te pimpen. 

Een gezellig ontbijt met de hele school!  

 

EU-schoolfruit 

Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 

ontvangt de Hoge Hof drie gratis porties groente en 

fruit per leerling per week. Wij ontvangen in de 

eerste week van november de bezorgdagen van het 

schoolfruit. Aan de hand van deze bezorgdagen, 

kunnen wij u informeren op welke dagen de 

leerlingen schoolfruit gaan krijgen op school. U 

ontvangt hierover een apart email begin november.  

 

 

 

 

 

 

 



Oproepje hulp voor school 

Wij zijn voor een aantal activiteiten op school op zoek naar naar 

extra hulp.  

- Kunt u helpen bij het luizenpluizen? 

- Kunt u helpen bij het versieren van de school in Sintsfeer 

op vrijdagavond 16 november vanaf 19.00 uur? 

- Kunt u helpen bij het versieren van de school in Kerstsfeer 

op vrijdagmiddag 7 december vanaf 13.30 uur?  

Kunt u bij één of meerdere activiteiten uw steentje bijdragen? 

Wilt u dit dan kenbaar maken door te reageren op deze mail of bij de leerkracht van uw 

kind(eren)? Dank u wel!  

 

Gebruik van mobiele nummers van de leerkrachten.  

Veel ouder(s)/verzorger(s) zijn in het bezit van het mobiele nummer van één of meerdere 

leerkrachten op school. De leerkrachten hebben hun nummers in goed vertrouwen met u gedeeld. 

Wij merken alleen dat er steeds vaker via een appje een kind wordt ziek gemeld (onder 

schooltijd) of een doktersbezoek wordt doorgegeven via een appje.  

Wij willen graag aangeven dat hiervoor de nummers van de leerkrachten niet gebruik mogen 

worden. U kunt voor ziekmeldingen en dokterbezoekjes gebruik maken van het algemene nummer 

van school (0344-661615) of u kunt een briefje meegeven met een afspraak of een ziekmelding 

(met een ouder/jonger broertje/zusje). Hopend op uw begrip.  

 

Berichtgeving vanuit de OR 

Jaarverslag OR 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag van de OR van schooljaar 2017-2018.  

Mocht u vragen hebben over het jaarverslag kunt het beste contact opnemen met 1 van de leden 

van de OR. In het jaarverslag staan hun namen vermeld.  

 

NLDoet - oproep 

Op 15 en 16 maart 2019 vindt er NLdoet plaats in het land, de grootste 

vrijwilligersactie in Nederland.  

Ook de Hoge Hof wil dit jaar meedoen met leuke klussen op te pakken in 

en om de school, eventueel ook klussen in het dorp.  

Wij als school hebben natuurlijk leuke ideeën, maar u als 

ouder(s)/verzorger(s) en natuurlijk de kinderen ook!  

Die ideeën willen wij graag verzamelen om een mooie lijst met klussen 

samen te stellen die we op vrijdagochtend 15 maart gaan oppakken.  

 

Heeft u of uw kind(eren) een leuk idee om op vrijdagochtend 15 maart 

uit te voeren met ouder(s)/vrijwilligers/leerkrachten en natuurlijk 

leerlingen in en om de school/in het dorp?  

Zet dit idee op papier en lever dit idee in, in de ideeënbus die er vanaf maandag 29 oktober tot 

vrijdag 9 november op staat in de tussenruimte bij de lokalen van groep 4-5 en groep 6-7-8.  

Wij zijn benieuwd naar alle ideeën en klussen!  

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe! 

En we zien elkaar weer op maandag 29 oktober!  

 

 

 

 

 

 

 



~ Overig nieuws ~ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


