Nieuwsbrief
18 maart 2022

INSTROOMGROEP
Maandag 7 maart is de instroomgroep gestart. Binnen onze
school spreken wij van groep 1C. In deze groep zitten
kinderen die vanaf december jl. bij ons op school zijn
gestart doordat zij vier jaar werden. Kinderen die in de loop
van dit jaar vier worden sluiten ook nog aan.
Waarom deze instroomgroep?
Het aantal kleuters dat in de bestaande groepen zat werd
best groot. Wij zijn op zoek gegaan naar een manier om de
aandacht voor de kinderen beter te kunnen verdelen.
Daarop zijn wij met het plan gekomen om groep 1C te
starten. Zij krijgen op maandag tot en met donderdag les
van Annette en op vrijdag van Chantal. Het is een hele
gezellige groep van leerlingen die ontdekken hoe het
schoolse leven eraan toegaat. Mooi ook om te zien hoe de
kinderen sociale contacten aan het leggen zijn.
Groep 1C zit ook in een lokaal dat tevens gebruikt wordt
door de BSO. Dat heet in onze termen ‘dubbelgebruik’. Het
lokaal bevindt zich in de toren op de begane grond aan de
tuinzijde. Een mooiere plek kun je bijna niet hebben.

Dorpsloop. Het enige dat u hoeft te doen is een mail te
sturen naar Joop.
Geeft u de mail als onderwerp ‘Dorpsloop’ en vermeld in de
mail -voornaam-, -achternaam-, -groep-, -jongen/meisje-.
Uiterste aanmelddatum via de mail is 25 maart.
Meer informatie over tijden, etc. vindt u op
https://hooglandsedorpsloop.nl/deelnemersinfo/

TUINKLUSOCHTEND 2 APRIL
Achter de school ligt een natuurtuin- en ontdektuin, wist u
dat? Door de leerlingen zelf ontworpen!!
Ze bedachten een schooltuintje voor iedere groep, een
fruitboomgaard, een vijver met een brug en nog veel meer.
Samen met een hovenier hebben we 2 jaar geleden een
planning gemaakt en zijn we begonnen met de aanleg.
Maar ja, toen kwam Corona. De ontwikkeling stagneerde.
Dit voorjaar willen we het weer oppakken en dat doen we
heel graag samen met de ouders en kinderen.

SCHOLIERENLOOP
Op woensdag 18 mei wordt de Hooglandse Dorpsloop weer
gehouden. Een sportief evenement, waarbij leerlingen even
lekker hun energie kwijt kunnen binnen het onderdeel
‘scholierenloop’. Graag willen wij de kinderen van onze
school ook in de gelegenheid stellen om individueel en op
eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan deze
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De eerst stap is dat we op zaterdag 2 april van 9:00 tot
12:00 uur een klusochtend organiseren. Deze ochtend
willen we de tuin onkruidvrij en netjes maken, zodat de
hovenier de laatste werkzaamheden kan uitvoeren.
Onder het genot van wat drinken, een koekje en vieze
vingers, maken we er weer een prachtige tuin van!
Over de volgende stappen willen we u later wat
uitgebreider informeren, maar belangrijk wordt dat ouders
samen met de kinderen de tuin verzorgen en hun eigen
groentetuintje beheren.
Helpt u mee? Dat zouden we heel erg waarderen. U kunt
zich opgeven bij Aart. We zien u graag!

AGENDA
Voor de rest van deze maand staat niets bijzonders meer
gepland, vandaar hieronder alvast de eerste weken van
april.
April 2022
wo.
06
open ochtend nieuwe ouders
do.
07
Meandertheater groep 4
wo.
13
meester- en juffendag groep 1 t/m 8
do.
14
studiedag – school dicht
vr.
15
Goede Vrijdag – school dicht

Corien van Houte (leerkracht) en Aart Romkes (conciërge)

STUDIEDAGEN EN VAKANTIES 2022-2023
Naast de vakanties zijn nu ook de studiedagen van het
komend schooljaar bekend. Het rooster is als volgt:
studiedag
16-09-22
Herfstvakantie
24-10-22 t/m 28-10-22
studiedag
08-11-22
studiedag
06-12-22
Studiemiddag vanaf 12:00 uur 23-12-22
Kerstvakantie
26-12-22 t/m 06-01-23
studiedag
15-02-23
Voorjaarsvakantie
27-02-23 t/m 03-03-23
studiedag
06-03-23
studiedag
06-04-23
Goede Vrijdag
07-04-23
2e Paasdag
10-04-23
Meivakantie
24-04-23 t/m 05-05-23
Hemelvaart
18-05-23 t/m 19-05-23
Pinksteren
29-05-23
studiedag
16-06-23
studiemiddag vanaf 12:00 uur 07-07-23
Zomervakantie
10-07-23 t/m 18-08-23
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