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Herfstvakantie beide locaties.
Van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober hebben de kinderen herfstvakantie! Wij wensen iedereen veel
plezier en hopen op mooi weer…Op maandag 24 oktober wordt iedereen weer op school verwacht.
Lot locatie Boswijk.
Tijdens het controleren van de haardossen van de kinderen op locatie Boswijk, zijn er bij enkele kinderen luizen
en/of neten geconstateerd. De ouders zijn hier inmiddels telefonisch van op de hoogte gesteld.
Leerlingenraad beide locaties.
De leerlingenraad voor dit schooljaar is bijna weer gekozen. Vanmiddag vindt op locatie Boswijk de verkiezing
voor groep 7 en 8 plaats en op locatie Vosholen de verkiezing voor groep 8v.
Leerlingenraad locatie Vosholen:
5v Emma Boelmans
6v Sara Christiaanse
7v Roënly Boven
8v …..
Leerlingenraad locatie Boswijk:
5 Emma Drenth
6 Selim Akca
7 …..
8 …..
Dinsdag 25 oktober vindt de eerste vergadering plaats op locatie vosholen.
Tribune locatie Boswijk.
Simon de Veen (vader van Steyn groep 1/2 en Marcel Schippers (vader van Anouk groep 1/2) BEDANKT!!!
Namens de leerlingen van groep 1/2 en de meesters en juffen. De tribune is weer veilig en er kan weer op
gespeeld worden.

TSO (tussenschoolse opvang) en VSO (voorschoolse opvang) locatie Vosholen.
Vanaf nu is het voor ouders van de kinderen van locatie Vosholen, ook mogelijk om hun kind(eren) via digiDuif
op te geven voor de TSO (tussenschoolse opvang), contactpersoon: Daphne van der Waard en/of de VSO
(voorschoolse opvang), contactpersoon: Corina Brugge!
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Zoals andere jaren kunnen de kinderen
op de locatie Boswijk iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote blauwe tafel
schoolreisgeld inleveren. Op de locatie Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen leerkracht. Het bedrag
mag ook in termijnen of in z’n geheel gestort worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.

Jeugdcasemanager en jeugdverpleegkundige beide locaties.
Dit schooljaar zijn jeugdcasemanager Henny Drenth (werkzaam vanuit Kwartier Zorg&Welzijn Sociaal Team
Oost) en jeugdverpleegkundige Jeanette Pilon (werkzaam vanuit GGD) aan onze school verbonden.
U kunt bij hen terecht voor o.a.:
 groei/ontwikkeling
 situatie thuis of op school;
 opvoeding;
 Het omgaan met elkaar (klas, anderen, e.d.);
 opkomen voor jezelf;
 last van spanningen, niet lekker in je vel zitten;
 seksualiteit;
 andere diverse thema’s (scheiden, overlijden, e.d.)
Bij onze jeugdcasemanager Henny Drenth kunt u ook terecht voor vragen die niets te maken hebben met
kinderen zoals bijvoorbeeld vragen over (vrijwilligers)werk en inkomen, vergoedingen o.i.d.
Natuurlijk is elk gesprek met hen geheel vertrouwelijk!
Er is op een aantal woensdagen een inloopspreekuur op school waar u ook voor vragen en advies
terecht kunt bij Henny Drenth.
Op locatie Boswijk: woensdag 26 oktober, 23 november en 21 december van 8.30 uur – 10.00 uur.
Op locatie Vosholen: woensdag 16 november en 14 december van 8.30 uur – 10.00 uur.
Ook kunt haar bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089. Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl

Herfstknutselen bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 19 oktober organiseren we een knutselmiddag bij de kinderboerderij. Een lichtje maken van
herfstbladen, een uiltje van een dennenappel, of een slinger van herfstmateriaal.
Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie:NME-gebouw
(bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark
Hoogezand.

De Hoge Hoed 2016 beide locaties.
Voor alle basisschoolleerlingen van Hoogezand-Sappemeer wordt ook dit jaar weer het grote kinderfeest de
Hoge Hoed gehouden. Dit evenement vindt plaats in de herfstvakantie op maandag 17 en dinsdag 18 oktober
2016 in de CSG de Rehoboth aan de Erasmusweg te Hoogezand.
Het programma is van 13.30 uur tot 16.30 uur. De deuren gaan open om 13.00 uur en de entree is gratis.
Aanmelden of een kaartje halen is vereist!
Bij Pizzeria/Grillroom Erasmus, de Bruna in de Hooge Meeren en christelijke boekwinkel de Schuilplaats liggen
vanaf 3 t/m 14 oktober gratis kaartjes klaar voor de maandag en de dinsdag. Aanmelden kan ook via een mail
aan de hogehoed@rocketmail.com. Vermeld daarin de naam van uw kind, de leeftijd en de dag(en) dat hij/zij
komt. Toegang is alleen mogelijk na aanmelding of met een kaartje. Mogelijk zijn er aan de deur nog kaartjes
beschikbaar, maar helaas geldt vol = vol. Zo kunnen we het veilig en gezellig houden. Het thema van dit jaar is:
De wereld op z’n kop! Het programma zit vol met optredens, liedjes en toneel. De kinderen kunnen kiezen uit
verschillende creatieve of sportieve workshops of voor het onderdeel huttenbouwen.

