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~ Agenda ~  
21 dec t/m 5 januari Kerstvakantie  
Maandag 6 januari Weer naar school  

Leesmediacoach juf Adrie  
6 januari t/m 7 februari CITO-M afnameperiode 
Donderdag 9 januari GGD doktersassistente - gezondheidsonderzoeken van  

5-6 jarigen (geboren 2014) en 10-11 jarigen (geboren 2009)  
Donderdag 16 januari Crealessen door Judith voor groep 3 t/m 8 
Maandag 20 januari Groep 1-2-3: Theatervoorstelling De Gruffelo  

GGD Verpleegkundige  
Woensdag 22 januari Schaaktoernooi op de Floriant te Tiel  
Maandag 27 januari Leesmediacoach juf Adrie  

GGD Arts, op de Aldenhaag  
 
Tostidagen - De tostidagen voor januari zijn:  
Maandag 6 januari: Groep 1, groep 4 en groep 7 
Dinsdag 7 januari: Groep 2  en groep 8  
Donderdag 9 januari: Groep 3, groep 5 en groep 6  
 
 
 
 

~ Schoolnieuws ~ 
 
Cito Middenmeting 6 januari t/m 7 februari  
Vanaf maandag 6 januari gaan we weer starten met de Cito 
M-toetsen voor groep 2 t/m 8. Tot en met vrijdag 7 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. 
 
Oproepjes voor Crea Lessen van Judith Spithoven 
Op donderdag 16 januari komt Judith Spithoven crea lessen geven aan de groepen 3 t/m 8.  
Tijdens deze lessen zullen de leerlingen van groep 3 t/m 5 aan een groepswerk gaan werken en groep 
6 t/m 8 weven met verschillende stoffen. We zijn voor deze activiteit nog op zoek naar een aantal 
materialen.  

- Leuke stukken stof, kleine stukjes voor groep 3 t/m 5  
- Leuke stukken stof, waar we stroken van kunnen knippen voor groep 6 t/m 8  
- Lint  

 
 



 
Terugblik:  
De decembermaand zat weer vol leuke activiteiten  
Sinterklaas  
De brandweerpiet in opleiding had een aantal keren een bezoekjes gebracht 
op de Hoge Hof om zich voor te bereiden op haar brandweerexamen op 5 
december. Sinterklaas kwam dan ook met sirenes aan om een brand te 
blussen. Gelukkig was de brand in een schaal en hoefde de brand niet te 
worden geblust. Maar zo makkelijk kreeg brandweerpiet in opleiding niet haar 
diploma. Onder toeziend oog van brandweercommandant Marinus, moest ze 
verschillende opdrachten doen. En wat deed ze het goed! Een 
brandweerdiploma in de pocket voor piet! Aansluitend hebben we een leuke 
dag gehad met klassenbezoeken van Sinterklaas, leuke cadeaus, mooie 
surprises en veel gezelligheid.  

 
Kerstviering  
Na een dinsdagmiddag mooie kerststukjes maken en een 
donderdagochtend voorbereiden door ouders van de OR, was het 
donderdagavond 19 december weer genieten.  
Vanaf 17.00 uur werden alle lekkere hapjes binnengebracht en vulde het 
plein zich met leerlingen, Iedereen zag er prachtig uit. Ouders en kinderen 
hadden ontzettend hun beste gedaan met hun kookkunsten: het eten 
was heerlijk, de leerlingen zaten aan het eind van de avond helemaal vol. 
Aan gezelligheid ontbrak het ook niet, wat hebben we weer genoten van 
deze gezellige avond.  
Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze avond.  
 
 

Werkgroep Toekomst is gestart 
Vrijdag 6 december is de werkgroep van start gegaan. De groep bestaat uit een zestal enthousiaste 
moeders. Marloes, Claudia Gerriëtte, Nicole, 
Milenka en Marieke.  
Heeft u vragen over of voor de werkgroep, ideeën 
etc. kunt je altijd bij een van de ouders terecht. 
Via de facebookpagina van De Hoge Hof, kunt u 
daarnaast op de hoogte blijven van activiteiten 
die de werkgroep organiseert. Klik hier voor de 
Facebook link. 
Afgelopen woensdag 18 december was de eerste 
activiteit. De leerlingen van de school hadden 
allemaal een kerstkaart gemaakt, die zijn 
gekopieerd en verspreid onder de inwoners en 
bedrijven in Kapel Avezaath. De reacties waren 
heel positief en leuk, zowel aan de deur, van de 
leerlingen maar ook via social media, kreeg de werkgroep heel veel positieve reacties terug.  
 

https://www.facebook.com/events/585966825497124/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ Extra nieuws ~ 
 
De Nacht van Flipje 
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof bestaat 50 jaar en dat vieren zij onder andere met de grote 
familiemusical De Nacht van Flipje. De musical, voor iedereen vanaf 7 jaar, gaat over Flip en zijn vader 
Anton, die bessensap maakt. Ze gaan de strijd aan met aanstormende politica Rita Grommer, die korte 
metten wil maken met al het groen in Tiel en de omgeving. Ze krijgen daarbij hulp uit onverwachte 
hoek… 
Bekijk de trailer > 
 
Ken jij iemand uit de cast? 
Het zou zomaar kunnen dat je iemand 
kent die meespeelt in de musical, want 
naast professionals Alfred van den Heuvel, 
Theun Plantinga en Alexandra Alphenaar 
spelen ook meer dan 30 acteurs en musici 
uit de regio mee. 
Data & tijden 
Vrijdag 20 december - 19.30 uur 
(feestelijke première) 
Zaterdag 21 december - 19.30 uur 
Zondag 22 december - 14.30 uur 
Vrijdag 27 december - 19.30 uur 
Zaterdag 28 december - 19.30 uur 
Zondag 29 december - 14.30 uur 
  
Alvast heel veel plezier bij De Nacht van 
Flipje! 
  
Met vriendelijke groet, 
Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof 
  

  

 

http://www.denachtvanflipje.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=uxrZvOcK6cI&feature=emb_logo

