Nieuwsbrief school Het Hoge Mei 2018

We zijn weer begonnen!
We zijn inmiddels alweer 3 weken verder, toch
hopen wij dat u met uw kinderen heeft genoten van
het mooie weer en de gezellige feestdagen in het
dorp tijdens de meivakantie.
Na deze vakantie zijn we met elkaar begonnen aan
het laatste deel van het schooljaar. Weken waarin we met elkaar de laatste toetsen maken,
maar ook met elkaar het schooljaar gaan afsluiten met allerlei activiteiten, zoals de juffendag
en het schoolreisje. Ook worden de leesdiploma’s in groep 3 uitgedeeld en gaat groep 8 echt
afscheid nemen met de musical en het kamp.
Het zijn ook weken waarin we alvast vooruit kijken naar volgend jaar, wanneer we als De
Hoge Voorde met elkaar een nieuwe start gaan maken.
Bosfeest
Wat was het een geslaagd Bosfeest. Samen starten, samen spelletjes spelen en nog veel
meer.
Na het bekend maken van de nieuwe naam ‘De Hoge Voorde’ voor de school en het
voorstellen van de nieuwe directeur Hennie Gesthuizen gingen alle kinderen van school Het
Hoge en De Vordering richting de locatie waar het bosfeest werd gehouden. De kinderen
hebben genoten!
Natuurlijk had deze dag nooit zo'n succes kunnen zijn zonder alle hulp op deze dag. We
willen alle ouders die hebben geholpen dan ook heel hartelijk bedanken!! Daarnaast willen
we deze ouders ook vragen om nog een korte evaluatie te sturen naar juf Tineke
(t.ossewaarde@skbg.nl). Het gaat daarbij om de volgende vragen:
Wat was uw taak bij het Bosfeest?
Wat waren de tops (wat ging goed?)
Wat zijn de tips (wat kan de volgende keer beter/anders?)
Deze punten kunnen we dan weer gebruiken bij het organiseren van een volgende activiteit.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
CITO-toets
De kinderen van groep 8 hebben in april de CITO-toets gemaakt.
Na de meivakantie kregen we de uitslagen binnen.
Onze gemiddelde score was 536,5, het landelijk gemiddelde was 534,9.
U begrijpt dat wij beretrots zijn op die 44 kanjers in groep 8!
En niet alleen vanwege deze mooie score, maar vooral omdat ze alle 44, zonder
uitzondering, hun schouders eronder hebben gezet dit jaar en het beste uit zichzelf hebben
gehaald!

Uitwisseling kinderen 1 juni gecanceld
Aanstaande vrijdag 1 juni stond een uitwisselingsmoment gepland, waarbij kinderen van De
Vordering op Het Hoge les zouden krijgen en kinderen van Het Hoge op de Vordering.
Deze uitwisseling gaat niet door.
Muziekuitvoering
Op donderdag 7 juni geven de kinderen van groep 5 een muziekuitvoering aan hun ouders,
opa’s en oma’s. Afgelopen schooljaar hebben de kinderen veel geoefend met verschillende
instrumenten die ze dan laten horen. De kinderen staan op u te wachten beneden in de hal.
Het is van 10.00 – 10.45 uur.
Ook groep 4 heeft op deze dag een muziekuitvoering met de klas. Ouders, opa’s en oma’s
zijn van 09.00 – 10.00 uur van harte welkom, in de eigen klas.
Techniekdagen
De kinderen van groep 8 zijn deze weken bezig met techniek op het Metzo College in
Doetinchem.
Zij krijgen in het Technieklokaal 4 lessen aangeboden, waarin ze leren hoe ze een elektrospel
maken, een zenuwspiraal, een muizenvalauto en een pikkende vogel.
Enthousiaste verhalen van de kinderen en een waardevolle aanvulling op ons onderwijs!
Ook in groep 7 hebben de kinderen de afgelopen weken technieklessen gekregen via het
Platform Techniek. Twee dagen lang kwamen vrijwilligers van dit platform lessen verzorgen
aan de kinderen. Vol enthousiasme waren kinderen bezig met bijvoorbeeld het aansluiten
van een kraan en een wastafel, het maken van een stroomcircuit en het aansluiten van een
deurbel. De kinderen leerden in de praktijk dat planmatig werken ook als het gaat om
techniek toch eigenlijk wel heel erg belangrijk is!
Ouderbijdrage
De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft al wel een stroom aan ouderbijdragen opgeleverd,
maar nog steeds is er voor ongeveer 80 leerlingen geen (vrijwillige) ouderbijdrage betaald.
Ik hoop dat deze oproep opnieuw een stroom aan bijdragen oplevert!
Wilt u uw financiële administratie er nog eens op naslaan en, indien dat op u van toepassing
is, uw bijdrage van 15 euro overmaken op rekeningnummer NL80 RABO 0366 4129 14?
Alvast hartelijk dank!
Rapport
Op vrijdag 22 juni krijgt iedereen zijn of haar rapport mee naar huis. Een rapport waar
iedereen trots op mag zijn! De kinderen hebben weer hun best gedaan en er hard aan
gewerkt om er weer iets moois van te maken.
Voorlopig advies
Op vrijdag 22 juni krijgen de kinderen van groep 7 ook het voorlopig advies voor het
vervolgonderwijs mee naar huis.
Schoolreisje
De maand juni staat ook in het teken van het schoolreisje. We hebben ze allemaal nog weer
even voor u op een rij gezet. Wie gaat wanneer en waar naar toe?
De groepen 1-2 gaan op donderdag 7 juni naar Megapret
De groepen 3-4 gaan op donderdag 21 juni naar Julianatoren
De groepen 5-6-7 gaan op donderdag 28 juni naar Hellendoorn

Bootexcursie groep 7
Op maandag 11 juni gaat groep 7 op bootexcursie. Deze excursie wordt verzorgd door het
Waterschap Rijn en IJssel. De leerlingen kunnen het beste wandelschoenen dragen en bij
regenachtig weer een regenpak meenemen. Wij wensen jullie allen veel plezier.
Juffendag
In de maand juni worden weer verschillende 'juffendagen' gevierd.
Voor groep 1 t/m 4 is dat op woensdag 13 juni.
Voor groep 5 en 6 is dat op woensdag 27 juni.
Voor groep 7 en de groepen 8 is dat op maandag 9 juli.
Nadere informatie (indien nodig) over de verschillende juffendagen ontvangt u via de mail
van de desbetreffende leerkrachten.
Schoonmaakavond
Op woensdag 27 juni is er weer de jaarlijkse schoonmaakavond. Schrijf de datum alvast in
uw agenda of op de kalender. Verdere informatie komt nog.
Hulp gevraagd in de schoolbibliotheek!
Op school hebben we een prachtige bibliotheek vol mooie, spannende, grappige, griezelige
en informatieve boeken. Hier zijn we vanzelfsprekend heel trots op!
Maar: de schoolbibliotheek kan niet draaien zonder vrijwilligers. Afgelopen schooljaar was
de bibliotheek elke dinsdagmorgen open. In het nieuwe schooljaar zouden we de bibliotheek
ook graag op andere dagen open hebben. We zijn daarom op zoek naar meer vrijwilligers:
vaders, moeders, opa’s, oma’s…
Als bieb(groot)ouder help je kinderen met het vinden van een passend boek of informatie, je
neemt boeken in en leent ze uit, je zorgt ervoor dat de bibliotheek er aantrekkelijk uitziet en
je denkt mee over de aanschaf van nieuwe titels. Op welke dagen, tijden en hoe vaak? Dat
kan in overleg worden afgesproken. Alle hulp is welkom!
De Bibliotheek West-Achterhoek heeft aangegeven een workshop te organiseren voor alle
bieb(groot)ouders.
Interesse of vragen? U kunt zich melden bij juf Tineke (t.ossewaarde@skbg.nl). Of loop op
een dinsdagmorgen (9.00 – 11.00) gewoon eens binnen voor een kijkje en een praatje in de
schoolbibliotheek… We horen graag van u!
Alle (groot)ouders die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de schoolbibliotheek
willen we hiervoor alvast heel erg bedanken!!

Belangrijke data maand juni
6 juni: Techniekdag groep 8
7 juni: Schoolreisje groepen 1-2
7 juni: Muziekuitvoering groep 4 en 5
7 juni: Onderwijsavond om 19.30 uur
11 t/m 14 juni: Avondvierdaagse
11 juni: Bootexcursie groep 7
11 juni: Techniekdag groep 8
13 juni: Juffendag groep 1 t/m 4
13 juni: Techniekdag groep 8
18 juni: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
21 juni: Schoolreisje groepen 3-4
21 juni: Contactavond
22 juni: Alle kinderen krijgen het 2e rapport mee naar huis.
22 juni: Groep 7 krijgt het voorlopig advies
26 juni: Techniekdag groep 8
27 juni: Juffendag groepen 5-6
27 juni: Schoonmaakavond
28 juni: Schoolreisje groep 5-6-7
28 juni: Laatste schoolbrief, schooljaar 2017-2018

Vriendelijke groeten, team Het Hoge

