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Agenda
5 december
5 januari
6 januari
13 januari
30 en 31 januari

:
:
:
:
:

Sinterklaas
laatste dag van de Kerstvakantie
start met gezamenlijke Jaaropeningsviering
geplande datum voor start Oudertevredenheidsonderzoek
aangekondigde onderwijsstakingsdagen, hou er alvast rekening
mee dat er deze dagen waarschijnlijk geen lessen zullen zijn!

Weekbericht van het Team
Terugblik Sint en Kerst
Wat waren de vieringen van Sint en van Kerst leuk, inhoudelijk sterk en goed georganiseerd. Hulde aan
alle ouders, kinderen en teamleden die zich hiervoor hebben ingezet.
Oudertevredenheidsonderzoek
Vanaf 13 januari start het oudertevredenheidsonderzoek. Het online onderzoek wordt in opdracht van
onze school uitgevoerd door een onafhankelijk marketingbureau. Hou de berichten daarover in de gaten.
Doen jullie allemaal mee!?!
Kinderraad
Onze Kinderraad gaat 13 januari naar het gemeentehuis om mee te denken over de toekomst van Epe en
omstreken. Meer in het bijzonder gaat het om de omgevingsvisie. Wat vinden we het belangrijkst: meer
natuur, meer woningen of meer bedrijven? Kan het één samen met het ander? En waar is ruimte voor
wat? Goed dat de gemeente Epe net als onze school kinderen en hun mening serieus neemt.
Nieuwe pc’s
We hebben een aantal nieuwe pc’s gekocht voor in de groepen zodat we
ruimer in ons aanbod komen te zitten voor kinderen die op de computer
moeten werken. We blijven ook bij ICT graag up to date.
Hoofdingang en zij-ingang
Fijn dat iedereen ’s morgens voor de lessen, in de pauzes en ’s middags na de
lessen bijna altijd gebruik maakt van de hoofdingang in plaats van de zij-ingang.
Zo kunnen we veel energie besparen en is er in de pauze ook voor de
overblijfouders meer zicht op wie waar is en waar heen gaat.
Pannakooi
Om de overlast voor onze buren van rondvliegende voetballen tegen te gaan,
komt er een hoge, zo groen mogelijke, afscheiding bij de pannakooi. Ander
voordeel is dat de kinderen hun voetbalspel niet meer hoeven te onderbreken.
Win-win noemen we dat.
Nieuwe spellingmethode
We werken constant en doelmatig aan de verbetering van de kwaliteit van ons
onderwijs. De focus van ons Schoolplan dit schooljaar is ons taalonderwijs.
Op studiedagen zijn we als team intensief bezig gegaan met de verbetering
van onze spellinglessen. Een resultaat daarvan is dat we na een aantal
oefenweken unaniem ervoor gekozen hebben om de spellingmethode STAAL
op onze school in te voeren. Dat betekent een einde aan losse spellingblaadjes
in de laadjes van de schooltafels. Zo hebben we nu op school voor rekenen én
taal een methode met boeken. We beginnen in januari met de boeken en
online tools van STAAL.

Kerstgroet
Kerst en licht
De lichtjes, daar zijn ze weer
Licht tijdens de donkere dagen is Kerst op z’n best
Gezelligheid en plezier
We hebben alles hier
Maar er zijn ook nog zoveel mensen dichtbij en ver weg
Die hebben pech
Die leven altijd in donkere dagen
Omdat ze zware lasten met zich mee dragen.
In de top van de kerstboom staat een lichtende ster of piek
Maar er zitten ook mensen aan de grond
Of in diepe donkere dalen
Zij zien geen licht meer.
Mensen vechten
Gunnen elkaar soms nog niet het licht in de ogen
Worden bedrogen, voorgelogen
Krijgen geen mededogen
Dus zullen wij samen delen
Anderen wat aandacht en liefde geven
Deze donkere dagen voor Kerst wat lasten verlichten
Licht brengen zodat levens wat lichter worden
Kinderen, ouders, team van t Hoge Land
Als we zo Kerst vieren
Als we zo samen delen
Dan wordt het vast wat lichter in ons land.

Namens het hele team wensen we jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Hartelijke groet namens het hele team
Johan
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Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang

We hebben donderdag een gezellige kerst high tea gehad. We
hadden de tafels mooi gedekt met allemaal
lichtjes en dronken uit champagne glazen. De ouders hadden
heerlijke hapjes meegebracht. We hebben liedjes gezongen bij 't
haardvuurtje en daarna in buffetvorm heerlijk gegeten. Fruitspiesjes,
appelflappen, worstjes met deeg, kerstkoekjes, krentenbollen,
poffertjes en een toetje...Mmm!!!
Na de vakantie starten er 2 nieuwe peuters (Nynke en Sylvan). We
starten dan rustig met het thema welkom.
We hebben nog plek voor nieuwe peuters! Dus
kom gerust even bij ons aan of verwijs door.
Wij wensen jullie hele fijne dagen en een
gezond 2020!!
Team Kiddo’s
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