Nieuwsbrief school Het Hoge

september 2017

Conciërge ‘De Vordering’
U heeft misschien gehoord dat de conciërge van ‘De
Vordering’ daar niet meer werkzaam zal zijn. Onze
conciërge, Dirk Pasman, is bereid gevonden om een
aantal uren in de week op ‘De Vordering’ werkzaam te
zijn. Dirk zal daar zijn op dinsdagochtend en
donderdagochtend.
Op
maandag,
woensdag,
donderdagmiddag en vrijdag zal hij op Het Hoge zijn.
Verlofaanvragen
Regelmatig krijgen we op school verlofaanvragen binnen. Deze worden dan door de directie
beoordeeld en u krijgt een kopie van de beslissing. Als er vragen over zijn, wordt er met u contact
opgenomen. Vaak krijgen we de aanvraag een paar dagen voor de activiteit plaats gaat vinden.
We willen u vriendelijk, doch dringend verzoeken om de verlofaanvragen op tijd in te leveren op
school. Er is tijd nodig om deze te beoordelen, om overleg te plegen met u of een andere partij én om
een beslissing te nemen.
In de meeste gevallen weet u ruim van tevoren dat er een activiteit gepland staat en is het goed
mogelijk om vroegtijdig verlof aan te vragen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Kinderboekenweek 2017
Woensdag 4 oktober t/m zondag 15 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Gruwelijk
eng! Voor de één is een muisje gruwelijk eng, voor de ander kan dat een donkere kamer of nog iets
heel anders zijn. Hierover samen praten, werken en natuurlijk lezen kan lekker spannend zijn, maar
ook griezelig, gezellig en leuk.
Bij goed weer starten we de Kinderboekenweek door op het bordes om 8.30 uur een kort (niet al te
eng i.v.m. de kleine kinderen) toneelstukje op te voeren met de leerkrachten.
De kinderen van groep 7 en 8 doen in deze weken mee aan de voorleeswedstrijd en de schrijfster
Martine Letterie uit Vorden komt in 3 groepen een lezing houden, over haar met de zilveren griffel
bekroonde boek: het meisje met de ster. In alle groepen wordt er, op verschillende manieren, aandacht
aan dit thema besteed.
Sparen voor de schoolbibliotheek
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. We willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen
onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste, grappigste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken we mogen uitzoeken!
Hoe werkt het?
 U koopt in de periode 4 t/m 15 oktober één (of meer) kinderboek(en) bij de Bruna en levert de
kassabon voor 1 november in op school. Er staat een inleverbox in de centrale hal.
 Wij leveren de kassabonnen in bij de Bruna.
 De Bruna telt alle bedragen van de kassabonnen bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
 De school mag t/m 16 december voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in de Bruna.
We hopen dat u samen met de kinderen weer meedoet aan deze mooie actie!

GGD
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Petra Keizer, jeugdverpleegkundige bij GGD Noord- en Oost Gelderland en gekoppeld aan
de school van uw kind(eren). Een aantal van jullie zullen mij wellicht kennen van de
gezondheidsonderzoeken of mijn deelname aan ondersteuningsteamoverleggen.
Naast de reguliere contactmomenten houd ik 3x keer per schooljaar open spreekuren op school. U
kunt langskomen voor bijvoorbeeld vragen rondom opvoeding en gezondheid, de lengte en het
gewicht van uw kind, maar ook voor een gehoor- of ogentest.
De spreekuren vinden plaats van 08.30 uur tot 09.30 uur op:
Woensdag 04/10
Maandag 16/04
Maandag 02/07
Heeft u vragen? Mail of bel gerust.
Met vriendelijke groet,
Petra Keizer
Jeugdverpleegkundige

Hoofdluis
Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. Zoals altijd na een vakantie is er weer aandacht voor de
hoofdluis. Alle kinderen zijn nagekeken door de onmisbare ‘luizenmoeders’.
Mocht je nog vragen hebben n.a.v. een besmetting loop dan even bij me binnen op het
inloopspreekuur. De data staan genoemd op de poster in de gang/nieuwsbrief.
Ook voor andere vragen over je kind kun je natuurlijk bij mij terecht.
Komt de dag niet uit, of duurt het te lang, ik ben altijd bereikbaar via de mail!
Petra Keizer
Jeugdverpleegkundige GGD NOG
P.keizer@ggdnog.nl
Belangrijke data maand oktober
4 t/m 15 oktober Kinderboekenweek
5 oktober stakingsdag
16 t/m 20 oktober herfstvakantie
23 oktober studiedag
23 oktober start schoenendoosactie

Schoenendoosactie 2017
Op 24 oktober, de dinsdag na de herfstvakantie, worden de folders van de schoenendoosactie 2017
weer uitgedeeld op de Vordense scholen. Twee weken lang kunnen de
kinderen versierde, gevulde schoenendozen inleveren op school. Gevuld
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. En zo mogelijk een
speelgoedje van het kind zelf erin. Zo deel je met elkaar. Help je een kind
ver weg. Maak je een kind ver weg blij. Dat is ook wat we de kinderen op
deze manier leren. De actie wordt op zondag 5 november met een
gezamenlijke dienst in de Dorpskerk afgesloten. Een dienst waar ook dit jaar
het schoenendooskinderkoor weer gaat zingen. Een dienst waar kinderen
zelf aan meewerken. Dit berichtje al vast zodat wie dat wil er in de
herfstvakantie al mee aan de slag kan! Heb je vragen over de actie stel ze
gerust bij juf Ineke of juf Wilma.

Schoenendooskinderkoor 2017
Op 5 november 2017 zingt het “Schoenendooskinderkoor” weer. Het koor zingt onder leiding van
Piet Piersma. Vind je het leuk om te zingen geef je dan op!! Je krijgt dan de tekst en een cd met de
liedjes om thuis te oefenen. Wij oefenen gezamenlijk op zaterdag 4 november in school Het Hoge van
17.00 uur tot 17.45 uur.
Je kunt je opgeven door onderstaand briefje in te leveren bij: Juf Wilma of juf Ineke.
Ook kun je mailen naar: w.hebbink@skbg.nl of i.froling@skbg.nl
We hopen op veel enthousiaste zangers!!!
(Als je je snel opgeeft krijg je de cd voor de herfstvakantie.)
Ja, ik doe graag mee met het Schoenendooskinderkoor
Naam:…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Telefoon:………………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………

Hulp gezocht van ouders

De oudercommissie is een actieve groep ouders die allerlei
activiteiten voor de kinderen helpt organiseren op school.
Maar het is soms veel werk en wij kunnen hulp gebruiken.

De oudercommissie zoekt hulp voor de volgende
activiteiten/vieringen:
- Kinderboekenweek
- Kerst
- Pasen
- Koningsspelen

Wilt u meehelpen, vul dan onderstaande strook in en lever deze in
bij de leerkracht van uw kind. De oudercommissie zal u dan t.z.t.
benaderen om te helpen. Alvast bedankt namens de oudercommissie.

Naam:
E-mail adres:
Ik wil graag helpen bij de volgende activiteit(en)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vriendelijke groeten, team Het Hoge

