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Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan!
Wat gaat zo’n zomervakantie toch weer snel voorbij! Wij
hopen dat u allen een mooie vakantie heeft gehad en dat
u ook weer met ons mee gaat genieten van een mooi en
nieuw schooljaar.
Wij verheugen ons op een goede samenwerking en
hopen op een leerzaam schooljaar voor alle betrokkenen.
Via deze weg wensen we iedereen veel succes en plezier dit jaar!
Vervanging juf Annemiek
Zoals al eerder gemeld is juf Annemiek helaas nog niet hersteld. Zij zal de komende periode vervangen
worden door Heleen Lansink. Juf Heleen zal in groep 1/2AI gaan werken op maandag en vrijdag. Op de
overige dagen is juf Ineke in de groep.
Informatieavond Op dinsdag 5 september is er om 19.30 uur een informatieavond. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief treft u daar de uitnodiging voor aan.
Visiewerkgroep ouders
Beste ouders/verzorgers van de basisscholen De Vordering en Het Hoge,
Het nieuwe schooljaar is gestart, op beide scholen is ook gestart met de voorbereiding op de
samenvoeging van de scholen. De stuurgroep - Maud Berendsen, Francijna de Kooter, Beryl Grob heeft een jaarplanning gemaakt met alle acties die het komende jaar de revue zullen passeren.
Afgelopen woensdag is de nieuwe, gezamenlijke MR bij elkaar geweest en is die actielijst besproken.
Een van de acties betreft de ontwikkeling van een gezamenlijke missie en visie. Om te komen tot zo’n
gezamenlijke missie en visie, is het voor ons belangrijk om te luisteren naar de verwachtingen en
ideeën die u als ouder/verzorger zult hebben. Samen – teamleden, kinderen, ouders – kunnen we dan
bijdragen aan een nieuw vertrekpunt, een ‘anker’ dat onmisbaar is in het bepalen van de koers en
organisatie van de nieuwe school.
We zijn op zoek naar ouders van zowel Het Hoge als De Vordering die - tot de kerstvakantie - drie
avonden willen meedenken in het visieproces. Het gaat met name om het helder krijgen van
verwachtingen die u heeft als het gaat om identiteit, samenwerking tussen ouders en school,
schooltijden, communicatie, onderwijsinhoud etc. De avonden worden geleid door Maud Berendsen,
directeur kwaliteitszorg van SKBG en tevens projectleider van het proces samenvoeging scholen. Beryl
Grob en Francijna de Kooter zullen beiden ook aanwezig zijn.
De avonden:
- Woensdag 20 september – Het Hoge
- Maandag 9 oktober – De Vordering
- Woensdag 29 november – Het Hoge
De avonden zijn van 19.00 uur – 20.30 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij Francijna of Beryl terecht. We zullen u regelmatig op de
hoogte houden van de stand van zaken van het proces van samenvoeging. Dit doen we via de
nieuwsbrief en website. Opgeven kunt u doen bij Francijna de Kooter via f.dekooter@skbg.nl
Met vriendelijke groeten,
Beryl Grob
Francijna de Kooter
Maud Berendsen
Filmen in de klas
Het kan zijn dat er in de groep van uw kind(eren) gefilmd gaat worden. Het filmmateriaal zal gebruikt
worden voor interne doeleinden. Het zal alleen besproken worden met de leerkracht van de groep. Op
deze manier kunnen we leren van situaties in de groep. Het is goed dat de leerkracht ook ziet wat de
begeleider gezien heeft. Na de bespreking zal het filmmateriaal weer vernietigd worden. Mocht u hier
problemen mee hebben, dan kunt u dit aangeven bij Francijna de Kooter (f.dekooter@skbg.nl).
Contactavond
Aangezien er het e.e.a. verandert is met onze mail is het niet meer mogelijk om de contactavond
aanmelding via @hethoge te doen. Als u zich wil opgeven voor de contactavond kan dat via:
s.nieuwenhuijse@skbg.nl graag o.v.v. "contactavond".
Gevonden voorwerpen
Vanaf maandag 4 september, worden de gevonden voorwerpen op de tribune, op het podium
uitgestald.
Hoofdluiscontrole
Elke woensdag na een vakantie controleren we de hoofden van de kinderen op hoofdluis. We doen dit
schoolbreed. Alle ouders die helpen controleren alle groepen. Dit is de eerste keer goed bevallen. We
hebben al wat ouders, maar we kunnen er nog wel meer gebruiken. Dan is het snel gedaan. U kunt
zich opgeven bij j.temming@skbg.nl
Kinderpostzegels
Op woensdag 27 september krijgen de kinderen van groep 7 de jaarlijkse lijst voor de kinderpostzegels
mee naar huis. Zij kunnen hiermee bij u aan de deur komen voor de verkoop van deze zegels.
Belangrijke data maand september
5 september
informatieavond om 19.30 uur
27 september
start kinderpostzegels
De jaarkalender kunt u ook bij de downloads op de website vinden. Niet alleen als pdf-bestand, maar
ook als bestand om in te lezen in uw digitale agenda. Zo heeft u de belangrijke data ook goed in
beeld.
Vriendelijke groeten, team Het Hoge

