16-04-2021
Beste ouders/verzorgers,
Rots & water
De lessen van Rots en water starten in juni. Ouders van leerlingen die hieraan mee gaan
doen krijgen bericht met de exacte data.
Kinderboerderij
Vrijdag 9 april zijn de leerlingen van groep geel naar de kinderboerderij geweest. Het was een
leerzame ochtend over de boerderij dieren!
Optreden Marieta met Marimba en Aqil.
Woensdag 13 april zijn onze leerlingen getrakteerd op een concert van Marieta en Aqil.
Marietta speelt marimba en Agil vertelt verhalen. Marieta heeft ons al eerder op een concert
getrakteerd. De leerlingen vonden de combinatie heel erg fijn en eigenlijk wilden ze nog wel
meer horen ………………maar de tijd was voorbij. We hopen dat beiden nog een keer bij ons
komen.
Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is: peer, ananas en sinaasappel!
Landelijke eindtoets groep
Maandag 19 april zullen 5 leerlingen van SBO Hoogvliet meedoen aan de landelijke eindtoets;
Voor SBO Hoogvliet zal dit Route 8 -toets zijn.
Ouders van deze leerlingen zijn op de hoogte gebracht.
Wij wensen onze leerlingen Heel veel succes!
Toets Burgerschap groep 8
De rijksinspectie voor het onderwijs doet jaarlijks steekproefsgewijs toetsen in lessen in
Burgerschap. Dit jaar heeft de inspectie SBO Hoogvliet uitgekozen (samen met nog 3 andere
SBO scholen) om deze toets te maken. Dinsdag 20 april zal de groep deze toets maken onder
leiding van juf Monique.
Ingang aan de voorzijde op het plein
Weer voor alle groepen open. De leerlingen van Groep Blauw kunnen wel aan de achterzijde
om 15.00u (12.00 op woensdag ) opgehaald worden.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zal SBO Hoogvliet samen met OBS De Notenkraker meedoen aan de
Koningsspelen, De groepen zullen apart van elkaar (Covid proof) een spelencircuit doorlopen.
De school is op gewone tijd uit.
Agenda
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april
Dinsdag 27 april
Woensdag 28 april
Zaterdag 1 mei

Koningsspelen
De leerlingen zijn vrij
Koningsdag, de leerlingen zijn vrij
8.30u de school start weer
Start meivakantie

En dan nog even aandacht voor de Coronaregels en naar school gaan of thuisblijven

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen. Ook
als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus. Ook hoesten,
keelpijn en koorts vallen onder de klachten van Corona.
Helpt u om Corona buiten de deur te houden? Voor de veiligheid en
gezondheid voor ons allemaal.
Met vriendelijke groet,
En een heel mooi en gezellig weekend
Team SBO Hoogvliet

