
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 24 november 2018 

 

~ Agenda ~ 

Dinsdag 27 november  Schoen zetten op school. 

Dinsdag 27 november  Groep 4-5-6 naar het Oermuseum  

Donderdag 29 november  GGD arts Veerle ochtend op school.  

Woensdag 5 december Sinterklaasviering. 

Vrijdag 7 december Versieren voor kerst.  

Donderdag 20 december Kerstviering.  

24 december t/m 4 januari  Kerstvakantie.  

Maandag 7 januari  Weer naar school!  

 

~ Schoolnieuws ~ 

Sinterklaas 

Op 5 december brengt Sinterklaas en zijn pieten weer een bezoekje aan de 

Hoge Hof. Tijdens deze dag volgen wij de gewone lestijden, van 8.30 uur tot 

12.30 uur. Meer informatie over de Sinterklaasviering ontvangt u volgende 

week in een aparte brief.  

 

 

Reminder Brief SKLM  

Vorige week heeft u een brief ontvangen over TSO-BSO van Sklm. Wij hebben helaas nog niet 

veel briefjes of reacties ontvangen. U heeft tot en met dinsdag 27 november de tijd om 

reageren op de peiling van de Sklm.  

U kunt reageren op de mail/brief die u heeft ontvangen of de brief uitprinten en afgeven bij een 

leerkracht van uw kind(eren) of juf Ilse. Bij voorbaat dank!  

 

Oproepje hulp voor school 

Kunt u helpen bij het versieren van de school in Kerstsfeer op vrijdagmiddag 7 december vanaf 

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

uw kind(eren)? Dank u wel!  

 

Oproepjes  

- Voor een aantal knutselactiviteiten zijn wij op zoek naar 

lege keukenrollen. Heeft u lege keukenrollen? Dan kunt 

u die inleveren bij juf Debby.  

- In de tussenruimte hangen appeltjes voor alle leerlingen 

van de school. Helaas zijn wij door onze voorraad heen 

en zijn wij op zoek naar een handige 

ouder/verzorger/opa/oma of kennis die voor ons nieuwe 

appeltjes kan zagen. 

Kunt u deze appeltjes maken of kent u iemand die dit 

kan doen, dan horen wij dit graag.  

 

Schoolfruit 

In de afgelopen weken zijn we gestart met het schoolfruit, op dinsdag, woensdag en donderdag.  

De leerlingen zijn weer erg enthousiast en we hebben soms nog fruit over, waardoor we vrijdag 

de leerlingen soms een extraatje kunnen bieden.  

Mocht u ook de levering van de fruit willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via de volgende 

link: Vitamine & Zo (onze schoolleverancier).  

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijke-levering/Vitamine-Zo.-B.V..htm


Wij willen wel graag aangegeven we kijken naar de rijpheid van fruit wanneer het fruit wordt 

geleverd op dinsdag. Hierdoor kunnen wij helaas niet een week van te voren aangegeven op welke 

dag, de kinderen welk stuk groente of fruit krijgen.  

 

Avezaathse Cultuurdagen  

Op vrijdag 2 november hebben een aantal leerlingen van de bovenbouw van de Hoge Hof 

meegedaan met de opening van de Avezaathse Cultuurdagen. Jaarlijk organiseert Kikk de 

Avezaathse Cultuurdagen en zoekt men de verbinding met de scholen en leerlingen. In de 

afgelopen jaren was dit onder andere door het maken van tekeningen etc. Dit jaar werd er een 

verbinding gezocht via muziek. Onder leiding van Ben Middeldorp van Zinder. hebben de 

leerlingen een muzikaal optreden verzorgd in de Agatha Capel in Kapel Avezaath.  

 

 

 

 

 


