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Informatie ochtend
belangstellende nw ouders

Studiedag; alle ll vrij
Buurtteam Susan
Opening kinderboekenweek
op de Hoge Raven
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Kamp groep 8
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Kamp groep 8
Gr 8 vrij
Brede School voetbal gr 7 en 8

Buurtteam Carolien
POVO avond ouders gr 6/7/8

Schoolnieuws
‘Everybody is a genius……but…..”
Jelle Jolles

Beste ouders,
We zijn alweer een paar weken op weg, de groepen draaien, startgesprekken zijn in de meeste groepen afgerond.
Vandaag kondigt de herfst zich ineens volop aan. Wind en regen…… en binnen stormt het ook een beetje
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De kinderen en juffen hebben elkaar al aardig leren kennen. Na de warme overdracht vanuit de vorige groep wil
je als leerkracht ook zelf een beeld vormen. Uw input vanuit de startgesprekken is daarbij ook heel waardevol.
Het is fijn om een kind samen goed in beeld te hebben en met het met elkaar steeds weer een stapje verder te
mogen begeleiden.
Helaas hebben we om gezondheidsredenen voorlopig afscheid moeten nemen van juf Antoinette. Antoinette gaat
op afstand werken aan lichamelijk herstel. Hierdoor is er in groep 6/7 een wisseling van leerkrachten. Juf Carlijn
van Beek is fulltime inzetbaar als leerkracht van groep 6/7. Juf Arian is doorgeschoven naar groep 5/6 zodat juf
Annelies rustig kan inwerken na een half jaar afwezigheid.
Bij de gymlessen wordt juf Loes de komende tijd geholpen door haar nichtje Eva. Eva is opgegroeid in Spanje en
komt hier wonen en zoekt werk als docent bewegingsonderwijs. Eva loopt vier dagen in school mee om beter
Nederlands te leren. De kinderen kunnen inmiddels bijna allemaal al tellen in het Spaans. Heeft u het al gemerkt?
Hartelijke groet, Sylvia Tigchelhoff

Sport en spel
Ook dit jaar staan er weer een groot aantal sport en spelactiviteiten op het programma. Voor de ouders die er
graag bij willen zijn hieronder alvast een overzicht zodat u de data kunt noteren;
Kleuters; 15 maart Kangaroordag, 19 juni sportdag
Groep 3, ¾ en 4; 27 juni sportdag
Groep 5; 1 april Brede school Lijnbaltoernooi, 27 juni sportdag
Groep 5/6; 1 april Brede school Lijnbaltoernooi, 20 juni sportdag
Groep 6/7 en 7; 5 oktober Brede School Voetbaltoernooi, 22 februari Badmintontoernooi ovb, 25 juni sportdag
Groep 8; 5 oktober Brede School Voetbaltoernooi, KNVB schoolvoetbaltoernooi (voor de voetballiefhebbers), 18
juni sportdag
Verder is er natuurlijk de sponsorloop op Koningsdag (12 april) en kunnen we bij de andere sportactiviteiten altijd
hulp en ondersteuning gebruiken!!
Groet van juf Loes

Brede School Activiteiten
In deze week en ook volgende week worden er in de klassen warmmaakactiviteiten gegeven voor de Brede School
Activiteiten. Het programma is weer zeer afwisselend. Van sport, schaken tot dans en techniek.
Aanmelden voor de verschillende activiteiten kan vanaf wo 26 september. Verder informatie in de bijlage van de
nieuwsbrief.

Website de Hoge Raven
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De afgelopen weken hebben we gebruikt om de website van de school kritisch te bekijken. Samen met Script
Unlimited hebben we ons best gedaan om de visie/missie van de school maar ook de praktische informatie beter
vindbaar te maken. De website is nog niet helemaal klaar, maar mocht u een kijkje willen nemen dan bent u van
harte uitgenodigd. www.dehogeraven.nl De schoolgids van dit schooljaar zal middels een link op de website
worden geplaatst. Tevens vindt u op de website een link naar ‘Scholen op de kaart’ Dit is de plek waar u alle
achtergrond informatie kunt vinden over de scholen in Nederland en dus ook over de Hoge Raven……

Wij zijn ‘de Hoge Raven’ hangt vanaf volgende week in de hal!
Fijn weekend en tot maandag!
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