
Maart 2021

~ Agenda ~

Vrijdag  2 april tot met maandag 5 april goede vrijdag en pasen (alle leerlingen vrij)

Donderdag 8 April tostidag

Maandag 19 April CREAcircuit

Woensdag 21 & 22 April IEP eindtoets voor groep 8

Vrijdag 23 April Koningsspelen (in afgeslankte vorm in de eigen groepsbubbel)

Maandag 26 April Studiedag (alle leerlingen vrij)

~ Schoolnieuws ~

Voorwoord

Gelukkig zijn de kinderen op school en hebben we geen positieve geteste leerlingen of leerkrachten.

Dat is vergeleken met het landelijke beeld, goed nieuws.

Voortbestaan Hoge Hof

Woensdag heeft u van mij een link naar de enquête ontvangen met vragen over het voortbestaan van

de Hoge Hof. Ik wil u vragen -als u dit nog niet gedaan heeft- de enquête in te vullen.

We hopen u na de enquête en naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête meer duidelijkheid

te kunnen geven over de toekomst van De Hoge Hof.

Schoolzwemmen

Met enige vertraging is het schoolzwemmen inmiddels opgestart. Groep 6/7/8 gaat 4 keer zwemmen.

Groep 3/4/5 gaat 12 keer zwemmen. De data ontvangt u via de leerkracht. Op een later moment

ontvangt u ook de kosten voor het zwemmen. De kosten zullen op hetzelfde niveau zitten als vorig

jaar mede omdat de gemeente Tiel een stevige bijdrage doet in de vervoerskosten. Helaas is de exacte

bijdrage van de gemeente ons nog niet bekent.

Paasviering:

Donderdag 1 April zal er een paasontbijt plaatsvinden. De school verzorgt het ontbijt. Dit doen we

volgens de richtlijnen van de GGD.



Jozua Douglas

Komende maandag komt kinderboekenschrijver Jozua Douglas een bezoek aan onze school brengen.

Hij zal o.a. voorlezen uit eigen werk en een signeersessie houden. Mochten jullie thuis boeken hebben

van Jozua Douglas neem ze mee naar school en laat het boek voorzien van een echte handtekening

van Jozua Douglas.

Vriendelijke Groet,

Namens het schoolteam van De Hoge Hof




