
 

      December  2020 

 
~ Agenda ~  
Woensdag 9 december    Open Dag/ Creacircuit     
Donderdag 17 december   Kerstviering 
Vrijdag 18 december 12.30 uur    Start Kerstvakantie 
Maandag 4 januari 2021   Weer naar school 
Donderdag 4 februari 2021   Informatie avond toekomst de Hoge Hof.  
 
 
~ Schoolnieuws ~ 
 
Werkgroep de Toekomst 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
hierbij weer even een update over werkgroep 'De Toekomst'. Het zal jullie vast niet zijn ontgaan, dat 
wij de afgelopen maand weer een aantal activiteiten hebben georganiseerd om onze mooie school 
beter op de kaart te zetten. Zo hebben we een peuter-instuif georganiseerd en zijn we druk bezig met 
de open dag van 9 december a.s. We hebben beide activiteiten uitgebreid gepromoot door flyers in 
het dorp en in Passewaaij te verspreiden. Voor degene die ons daarbij hebben geholpen; heel erg 
bedankt! Daarnaast zijn we inmiddels ook erg actief op Social Media. Zo zijn we te vinden op onder 
andere Facebook en Instagram. 
 
Wat kunt u dit jaar allemaal nog van ons verwachten? 
Zoals al gezegd, organiseren we woensdag 9 december a.s. een open dag. Geïnteresseerden mogen 
met maximaal twee personen de school in. Voor degene die niet kunnen komen, hebben we op die 
dag een livestream, die te volgen is op onze Facebookpagina. 
Daarnaast hebben we samen met de Toverbal een kleine attentie voor alle inwoners van het dorp. 
Deze zullen we in de week van 12 december langs de deuren brengen. 
Om toch een beetje een kerstsfeer te creëren, zullen we als werkgroep een versierde en verlichte 
kerstboom op het schoolplein plaatsen.  
Tot slot gaan we op dinsdag 29 december a.s. Hofbollen (oliebollen) bakken op school. Door de 
Corona Maatregelen kunnen we er niet een heel groot festijn van maken, maar we proberen er toch 
een gezellige middag van te maken. Iedereen is tussen 15.00 en 18.00 uur van harte welkom op het 
schoolplein om het jaar gezellig af te sluiten onder het genot van een drankje en onze overheerlijke 
“Hofbollen” 
 
Wij, als werkgroep, wensen iedereen alvast hele fijne kerstdagen en een goed 2021! 
 
 
 
 
 
 



 
Sinterklaas 
Vanwege het Coronavirus was de verwachting dat Sint dit jaar geen bezoek aan school zou brengen.  
De juffen hadden daarom een wedstrijd georganiseerd, wie zou de beste hulpsinterklaas kunnen zijn. 
Wekenlang is er geoefend in: paardrijden, wuiven en statig lopen en voorlezen met zware stem.  
Op donderdag 3 december werd de wedstrijd gehouden en een jury van 3 leden zou uiteindelijk de 
beste Sinterklaas kiezen.  
Maar wie kan nu het beste beoordelen wie van de juffen de beste “hulpsinterklaas”is, natuurlijk dat is 
de enige echte Sinterklaas! Gelukkig was Sinterklaas bereid toch een bezoek aan de Hoge Hof te 
brengen en heeft samen met de jury gekeken wie de beste hulpsint was. Nadat de juffen alle 
oefeningen hadden uitgevoerd, werd juf Charlotte als de beste hulpsint benoemd.  
 

 
Na de wedstrijd heeft de Sint en zijn Pieten nog een bezoek aan de groepen gebracht. Voor de 
kinderen van de groepen 1 t/m 5 hadden ze mooie cadeautjes meegebracht. De kinderen van de 
groepen 6 t/m 8 hadden prachtige surprises gemaakt.  
 
 
Kerst 
Donderdag 17 december wordt het Kerstfeest op school gevierd. Binnenkort krijgt u een bericht hoe 
het programma van dit feest eruit gaat zien. Wel is al bekend dat de kinderen ook ‘s avonds op school 
worden verwacht.  
 
 



 
Informatieavond 
Donderdag 4 februari wordt er een informatieavond gehouden over de toekomst van de Hoge Hof.  
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging, maar houdt u deze 
avond alvast vrij.  
 
Personeel 
Na de kerstvakantie zal Debby Hol weer terugkeren voor groep 1-2-3. Debby zal op woensdag, 
donderdag en vrijdag voor de groep staan. Charlotte blijft op de maandag en dinsdag lesgeven aan 
groep 1-2-3.  
 
Jaarplan Hoge Hof 
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met de speerpunten van het schooljaar 2020-21.  
Heeft u vragen over deze speerpunten, dan kunt u contact opnemen met Henriëtte van de Sluis ( 
henriette.van.de.sluis@basisburen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


