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Agenda (zie ook maandkalender verderop in dit Hoge Woord)
19 december t/m 3 januari
4 t/m 15 januari

:
:

Kerstvakantie
Onderwijs op afstand

December
Terugblik en vooruitblik
Door corona was 2020 een bijzonder jaar, anders dan alle andere jaren. Thuis en op school hebben
we de gevolgen gemerkt. Nu zijn alle scholen weer dicht, in ieder geval zonder tegenbericht
tot maandag 18 januari. Zie ook het bericht dat daarover dinsdag gestuurd is. Als team zijn we er trots
op dat we samen met de kinderen en ouders afgelopen jaar toch goed zijn doorgekomen. Het onderwijs kon
steeds doorgaan en we hielden corona buiten de schooldeuren. Nu komt er vanuit de overheid helaas het
bericht dat weer een nieuwe periode aanbreekt dat kinderen thuis zullen zijn. Hopelijk blijft het bij 2 weken.
We beseffen goed dat het voor ouders opnieuw een pittige tijd wordt. Jullie moeten veel ballen in de lucht
houden, heel veel respect daarvoor. Van onze kant zullen wij er alles aan doen, net als in maart/april, om
het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te geven. We hopen dat er in 2021 een moment komt dat we
kunnen zeggen dat corona achter ons ligt. Op naar een mooi nieuw jaar.
Sint en Kerst
We vierden met elkaar een geweldig Sinterklaasfeest op school. Een boeiend verhaal, spannende intocht,
cadeautjespakhuis, goede Sint, superleuke Piet en blije kinderen. Beter kan niet. Ook het Kerstfeest was
dinsdag ondanks alles bijzonder mooi en creatief. Met als afsluiting een mooi kerstlied gezonden door
alle kinderen. Fijne kerstdagen voor iedereen!

Kinderraad
Na spannende verkiezingen is de samenstelling van de Kinderraad bekend.
In januari komen we hopelijk snel bij elkaar voor een vergadering.
Uit de middenbouw:
Sterrenhemel: Guus en Siem,
Wolkenwoud: Kate en Charlie,
Boomhut: Anni en Lotte.
Uit de bovenbouw:
Bee Happy: Catrijn en Marte,
Coolstars: Djerona en Hinte,
Poema’s: Jurre en Vera.
Welkom in de Kinderraad!
Invallers gezocht
Het valt zeker in deze coronatijd op basisscholen niet mee om goede inval
te regelen. We zijn blij met onze vaste invallers, maar met het oog op de
bijzondere coronatijd kunnen we de komende maanden als we open mogen
zeker nog wel wat extra invalhulp gebruiken. Ken je iemand met een
PABO-diploma in Epe of omgeving die beschikbaar is om in te vallen op
onze Jenaplanschool, dan horen we dat graag!

Kalender
Vanwege de onzekerheid van deze tijd is het ver vooruit plannen van activiteiten onmogelijk. Zelfs de data van
schoolvakanties zijn niet meer zeker en weer zitten we nu in een lockdown. Een kalender drukken met daarop allerlei
geplande activiteiten op vaste dagen zou veel verwarring geven. Daarom moesten we helaas besluiten dit schooljaar
geen Hoge Land-kalender te laten drukken. Met een digitale kalender per maand in het Hoge Woord houden we jullie op
de hoogte.

Voorleeswedstrijd
Op onze school vinden we lezen heel
belangrijk. Daar hoort ook voorlezen bij. We
organiseerden op school vanaf de kinderen
van groep 5 een spannende voorleeswedstrijd.
De winnaars per groep waren Hinte, Jurre,
Marte en Sam. De schoolkampioen is
geworden: Sam. De provinciale en nationale
voorleeswedstrijdrondes zijn voor kinderen
van groep 7 en 8. De winnaar van groep 7 en
8 is bij ons geworden: Hinte. Veel succes in de
provinciale ronde!

Kerst groet
Ook dit jaar, want deze traditie is goed,
Van ons team in deze bijzondere tijd een kerstgroet
Iris, Hester en Fenja groeten vanuit de Toverhoed
En Lisa en Marit Lut
Vanuit een sfeervolle kerstboomhut
Bij Manon en Ragnhild is een kerstster die aan de sterrenhemel blinkt
Terwijl uit een woud van wolken bij Laura en Rowena een kerstlied klinkt
Nicolet en Ger laten de Coolstars stralen met kerst
Romi en de Poema’s zijn op hun kerstbest
Lorel trekt aan de kerstbel
Een rondje kerstchocolade, dat lust ze wel
Wim maakt rokend een kerstdiner voor ons allemaal klaar
Carla heeft de kerstadministratie weer prima voor elkaar
Ellen zorgt dat dit kerstfeest heel schoon zal zijn
En met Else erbij wordt het helemaal fijn
Thom wenst jullie alvast een gezond nieuw jaar
Hij laat onze hooglanders bewegen, reken maar
Dan is er nog Loes in haar kerstwatervalstal in de hal
Daar is het kerstbal
Bij Marc zijn alle bijen in kerststemming erbij
Johan sluit bij deze kerstgroet de rij.
Het hele team wenst jullie fijne kerstdagen en een gezond nieuw jaar!
Johan
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Kiddo’s – peuteropvang en
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Kalender ‘t Hoge Land maand januari 2020
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