Nieuwsbrief school Het Hoge Maart 2018

Gegevens leerlingen
In verband met de nieuwe privacywetgeving verstrekken
we geen lijsten met leerlinggegevens meer aan ouders.
Gelieve zelf met elkaar gegevens onderling uitwisselen.

Bosfeest donderdag 26 april
Voor het bosfeest hebben we veel aanmeldingen gehad
voor hulp, heel erg fijn! Iedereen wordt ingedeeld. We proberen rekening te houden met uw voorkeur.
De exacte indeling volgt nog.

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer veel spullen op school blijven liggen zoals: bekers, bakjes, handschoenen, enz. Op de rode
tribunes in de hal ligt alles uitgestald, dit blijft liggen tot de meivakantie.

KinderLoop voor Hoop Bronckhorst
Op 9 en 10 juni is er voor de 3e keer SamenLoop voor Hoop in de gemeente Bronckhorst.
Op zondag 10 juni om 10.30 uur beginnen de kinderen met een gezamenlijke warming up en
vervolgens gaat om 10.45 uur de KinderLoop van start. Kinderen gaan 24 minuten lopen. Het zou
leuk zijn als ze zich laten sponsoren door familieleden, buren, vrienden of wie dan ook zodat ze geld
meebrengen voor het goede doel! Natuurlijk kunnen ze ook een leuke actie bedenken, bijvoorbeeld
lege flessen ophalen en het statiegeld is voor het goede doel, cakejes/koekjes bakken en die
verkopen.
Ouders mogen het inschrijfformulier dat de kinderen via school gekregen hebben invullen en op
school inleveren. Deelname kost € 5,00. Voor elke deelnemer is er een T-shirt en ligt er een leuk
aandenken klaar. Geef je dus snel op en doe mee aan de KinderLoop voor Hoop Bronckhorst.

Jeugdverpleegkundige
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 2x keer per schooljaar open spreekuren op deze
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 08.30-09.30 uur op:




Maandag 16/04
Maandag 02/07

Met vriendelijke groet,

Petra Keizer
jeugdverpleegkundige

Pasen
Wij wensen u namens het hele team van school Het Hoge, fijne paasdagen.

Belangrijke data maand maart
30 maart: Studiedag (Goede Vrijdag: alle kinderen zijn vrij)

Belangrijke data maand april
02 april: Vrij (2e paasdag)
09 april: Contactavond 5 (opgeven t/m 2 april)
11 april: Schoolvoetbal
16 april: Inloop spreekuur GGD
17 t/m 19 april: Eindtoets groep 8
26 april: Koningsspelen samen met ‘De Vordering’ (het bosfeest)
27 april: Start Meivakantie t/m 11 mei

Vriendelijke groeten, team Het Hoge

