
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 21 december 2018 

 

~ Agenda ~ 

 

24 december t/m 4 januari  Kerstvakantie.  

Maandag 7 januari  Weer naar school!  

Maandag 14 januari  Start Cito Middenmeting periode 

Dinsdag 15 januari  Start wekelijks muziekproject groep 5-6 t/m 26 maart  

Woensdag 16 januari  Start wekelijks muziekproject groep 3-4 t/m 27 maart  

Donderdag 23 januari  Om 12.30 uur team gaat naar de NOT in Utrecht  

Maandag 28 januari  Leesmediacoach Adrie  

Woensdag 30 januari  Schaaktoernooi op de Moespot  

Donderdag 31 januari  Definitieve adviesgesprekken groep 8, informatie volgt.  

 

 

~ Schoolnieuws ~ 

 

Muziekproject groep 3 t/m 8  

In januari en februari start het muziekproject voor de groep 3 t/m 8. In samenwerking met Zinder 

en de Aldenhaag krijgen de kinderen muzieklessen in een periode van 6 of 10 lessen.  

- Groep 3-4 krijgt muzieklessen Algemene Muzikale Vorming op de Aldenhaag te Zoelen. 

Ouder(s)/verzorger(s) van groep 3-4 hebben hier al in een e-mail met informatie over 

ontvangen.  

- Groep 5-6 krijgt muzieklessen Algemene Muzikale 

Vorming en maken kennis met verschillende 

muziekinstrumenten. Ook zij volgen de lessen op de 

Aldenhaag te Zoelen. Ouder(s)/verzorger(s) van 

groep 5-6 hebben hier al in een e-mail met 

informatie over ontvangen.  

 

We zijn voor beide groepen nog op zoek naar rij-ouders. De 

ouder(s)/verzorger(s) van deze groepen hebben in de 

informatie mail een link ontvangen, waarin aangegeven kan 

worden welke momenten ze zouden kunnen rijden. We hopen 

dat we het vervoer rond krijgen, om zo dit muziekproject voor uw kinderen te kunnen waarborgen.   

 

- Groep 7-8 volgt de muzieklessen op de Hoge Hof en hierbij zal groep 7-8 van de Aldenhaag 

aansluiten. Deze lessen gaan vanaf 5 februari wekelijks van start. De lessen zijn op 

dinsdagmiddag van 13.30 - 14.30 uur. De lessen van groep 7-8 zijn gericht op Creative Music 

Making, oftewel zelf muziek maken en toewerken naar een groepscompositie.  
 

Groep 1-2 doet helaas niet mee met dit muziekproject. Wij zijn als school wel bezig om ook 

muzieklessen voor groep 1-2 te organiseren. Wij hopen u hierover zo spoedig mogelijk te kunnen 

informeren.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TSO De Hoge Hof  

Deze week heeft u een mail ontvangen over de voortzetting van de tso na de kerstvakantie.  

Om zicht te krijgen op alle vaste overblijfdagen van leerlingen en eventuele incidentele 

overblijfdagen, vragen wij u om deze gegevens zo spoedig mogelijk te mailen naar: 

tso.dehogehof@gmail.com zodat wij na de kerstvakantie de tso goed van start kunnen laten gaan.  

Mocht u bijzonderheden willen mailen of incidentele overblijf willen doorgeven, kunt u ook altijd 

gebruik maken van bovengenoemd mailadres.  

 

Cito Middenmeting 14 januari t/m 8 februari  

Vanaf maandag 14 januari gaan we weer starten met de 

Cito M-toetsen voor groep 2 t/m 8. Tot en met vrijdag 8 

februari zullen er verschillende toetsen worden 

afgenomen. Dit zal gedurende de ochtenden in de 

verschillende groepen plaatsvinden. 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u rekening houdt 

met het plannen van uw dokters-/tandartsafspraken voor 

de leerlingen. Zo hoeven de leerlingen niet hun toetsen in 

te halen op een ander moment. 

 

Nogmaals 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.  

 

 

 

Het team van de Hoge Hof wenst iedereen  
hele fijne feestdagen en een gelukkig 2019!  

Geniet van de kerstvakantie en we zien iedereen graag weer  
op maandag 7 januari!  
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