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Nieuwsbrief
Vervanging Juf Janneke

Kamp groep 8

We hebben goed nieuws over Juf Janneke. Zij

Schoolkamp voor

voelt zich gelukkig weer wat beter. Zij zal

groep 8 zal dit jaar

zodoende de komende weken af en toe op

plaatsvinden op 1, 2

school zijn om de leerlingen van groep 7 wat

en 3 mei. We hebben

extra zorg te bieden. Meester Klaas blijft

een mooie locatie

voorlopig verantwoordelijk voor de groep,

geboekt op Texel.

zodat juf Janneke rust kan nemen op de
momenten dat ze zich niet goed voelt.

De kinderen van groep 7 gaan met ingang
van dit schooljaar op schoolreisje. Ook voor

Verder hebben we in overleg met het

hun wordt een mooie bestemming gezocht.

stafbureau kunnen vaststellen dat Meester
Klaas juf Janneke ook zal vervangen tijdens
haar zwangerschapsverlof. Hier zijn we erg

Uitnodiging verjaardagen

blij mee. Op deze manier denken we

Met verjaardagen worden kinderen vaak

stabiliteit, rust en dus kwalitatief goed

verrast met een uitnodigingskaart voor een

onderwijs, te kunnen bieden in groep 7.

feestje. Wij willen u verzoeken om de kaarten

Datum: 16 september 2016

na schooltijd uit te delen. Op deze manier

Luizenmoeders
Elke 2e maandag na een vakantie vindt de

Nummer : 2

teleurgesteld als zij zelf geen uitnodiging
ontvangen.

luizencontrole plaats. We zoeken nog enkele
moeders die hier mee zouden willen helpen.
U kunt zich aanmelden via

Info avond

directie@heidepolle.nl.

Maandagavond 19 september is er een info
avond op school. Vanaf 19.15 uur bent u van

Reserve kleding
Bij kleuters komt het
weleens voor dat ze te
laat zijn bij de wc. Voor
deze noodgevallen zijn
we op zoek naar schone broeken, vooral
joggingsbroeken en trainingsbroeken in

Jaargang: 2016-2017

valt het minder op en worden kinderen niet

maten voor kleuters. Wie kan ons hierbij
helpen? Alvast hartelijk dank.
Het is ook handig om een schoon setje
kleding in de tas van uw kind te stoppen, dan
past de kleding altijd.

harte welkom.
De avond zal geopend worden met een
algemeen deel met o.a. het voorstellen van
de nieuwe collega’s. Daarna gaan de ouders
naar de groep van hun kind. Na de pauze
vindt er een wisseling plaats, zodat ouders
ook nog de groep van een tweede kind
kunnen bezoeken. We hebben geen centrale
afsluiting, dus als u
slechts 1 groep hoeft te
bezoeken hoeft u niet te
wachten tot aan het eind.

swingperiode van onder andere rock & roll en
Doel van de informatieavond:
Informatievoorziening door de juf of meester
van de betreffende groep.
De informatieavond is erg belangrijk, omdat
een grote betrokkenheid van ouders in het
belang is van de ontwikkeling van uw kind.
Wij hopen dan ook op een grote opkomst.
Het programma is als volgt:

twist.
De Oolde Steense heeft plaats voor 450
toeschouwers en onze school telt 150
gezinnen. We willen alle gezinnen de kans
geven om de eindpresentatie en daarmee het
optreden van jullie kinderen, te kunnen
bijwonen. Elk gezin krijgt 3 entreekaarten (3
kaarten x 150 gezinnen = 450 toeschouwers)
voor ouders en grootouders. Mocht u geen
gebruik maken van deze kaarten, dan kunt u



19.30-20.00 uur: Centrale opening

ze altijd aan een ander gezin geven. Zo



20.00-20.45 uur: Ronde 1

worden alle plaatsen goed benut.



20.45-21.00 uur: Koffie



21.00-21.45 uur: Ronde 2

Alle kinderen moeten ook vervoerd worden
van school naar sporthal De Oolde Steense.
De lessen op school eindigen om 13:30
uur, dan kunt u als ouder/grootouder/oppas
uw kind(eren) ophalen en direct naar De
Oolde Steense brengen.
Om 14:00 uur verwachten wij alle kinderen
in de sporthal, zodat om 14:15 uur de

Maandagavond 26 september is er een info

dansvoorstelling kan beginnen.

avond voor de ouders van de kinderen van
groep 8. Deze avond zal op OBS Zuid

Na de voorstelling om 15:15 uur is de

plaatsvinden. U bent welkom vanaf 19.15

schooldag voorbij en kunt u met uw

uur.

kind(eren) vanuit sporthal De Oolde Steense
naar huis gaan. We verwachten dat alle

Deze avond zal met name over de overgang

kinderen om 15.15 uur door hun

naar het voortgezet onderwijs gaan. Er wordt

ouders/opa/oma/

veel informatie gegeven over de nieuwe

oppas bij de

regels. Voor ons en uw kind van groot

Steense worden

belang. Ook deze avond hopen we dus op

opgehaald.

een grote opkomst.
Het programma is deze avond als volgt:
Mocht het


19.15: Opening directeur

tussentijds



19.20: Informatie groep 8

ophalen en
wegbrengen of het

Dansdag

ophalen om 15.15
uur problemen geven, dan kunt u dit

In de vorige nieuwsbrief heeft u de

aangeven bij de leerkrachten. We zoeken dan

uitnodiging gekregen voor ons dansproject

samen naar een oplossing. Dit geldt ook voor

"Let's Swing" op donderdag 6 oktober in

de kinderen, die naar de BSO van Doomijn of

sporthal De Oolde Steense. Deze hele dag

de Kinderkei gaan.

leren alle kinderen op school een dans uit de
2

Om de presentatie helemaal in sfeer aan te kleden,

nadruk op samen doen en samen beleven.

nog even dit:

Gezond eten wordt vanzelf leuk en lekker!

Het zou fantastisch zijn als de leerlingen voor de
eindpresentatie herkenbare kleding aanhebben
van toen. Dat betekent:
Rokken of jurkjes voor de meisjes, witte sokjes
en misschien een strik in het haar.
Voor de jongens korte of lange broeken, een
blouse en eventueel bretels. De haren strak naar
achteren gekamd, met misschien een beetje gel
of brillcreame.

Gedurende
deze week krijgen de kinderen van groep

U komt toch ook op de eindpresentatie van deze

5 t/m 8 allemaal gezonde producten! Daarom

dansdag? Wij zien u graag!

hoeven de kinderen voor de ochtendpauze
geen fruit mee te nemen.

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage
Binnenkort vindt er weer een incasso van
de vrijwillige ouderbijdrage en de
bijdrage voor het schoolreisje plaats.
Als u een machtiging heeft afgegeven
hoeft u verder niks te doen.

Ik eet beter, de week van de
pauzehap

De ouderbijdrage is voor ons heel
belangrijk, omdat wij mede hierdoor de
feesten en andere leuke dingen voor de
kinderen kunnen bekostigen.

Van 26 t/m 30 september leren de kinderen
heel veel gezonde pauzehappen kennen. Ze

De incassomomenten van dit
schooljaar zijn:

proeven allerlei lekkere tussendoortjes die bij

1 oktober 2016

het programma horen.

1 januari 2017

van groep 5 t/m 8 in dagelijks 10 minuten

1 april 2017
Er valt heel veel te kiezen in het enorme

1 juli 2017

voedingsaanbod. Om kinderen te leren
gezonde keuzes te maken heeft “Ik eet het
beter”, in samenwerking met het
Voedingscentrum, verschillende
interactieve lesprogramma’s ontwikkeld.
Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op
de basisschool wat gezonde producten doen
voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van
wat ze dagelijks eten en drinken en leren op
een speelse manier om te kiezen voor
gezond. Bij het hele lesprogramma ligt de

Parkeren
We zien dat veel ouders
parkeren voor school om hun kinderen weg te
brengen, deze parkeerplaats is alleen voor
omwonenden. Het is erg druk met halen en
brengen en onoverzichtelijk als er auto’s door
de fietsende en lopende kinderen rijden voor
het brengen en halen. We willen u vragen om
te parkeren op de parkeerplaats bij de
gymzaal.
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Oproep hulpouders circuit

groep op locatie kan ook. Onze
vrijdagmiddag duurt van 12:30-14:00 uur.

Op vrijdagmiddag hebben we op de
Heidepolle een creatieve middag voor de
groepen 3 t/m 8. Hierbij kunt u denken

aan: tekenen, handvaardigheid, textiel,
drama, dans, sport en spel, techniek,
natuur, koken enz. Om een zo breed
mogelijk aanbod te bieden aan onze
kinderen, zijn wij op zoek naar u! Kunt u
goed tekenen of schilderen, vindt u het
leuk om met kinderen te koken of heeft u
een bijzondere hobby die u met ons wilt
delen? Dan kunnen wij uw hulp goed
gebruiken!

Geef u op en laat uw creatieve kant zien.
Onze kinderen zijn het waard!
Opgeven kunt u bij meester Harmen. Of
via de mail. directie@heidepolle.nl.

Agenda
19 september Informatieavond
21 september Margedag, leerlingen vrij
22 september MR vergadering
26 september Zoutexpress gr 7/8
26 september Informatieavond gr 8
26 september Ik eet beter, de week van de
pauzehap
1 oktober

Rondje Lindewijk

Ook zijn wij op zoek naar bedrijven en
werkplekken, waar we met de kinderen
een kijkje mogen nemen of een korte
workshop kunnen volgen: achter de
schermen bij.....! Zo leren de kinderen ook
verschillende beroepen kennen. U kunt
denken aan een bakkerij, timmerbedrijf,
sportbedrijf of activiteiten doen in het
bejaardenhuis, etc.

Heeft u zin en ziet u het zitten om met een
groep leerlingen aan de slag te gaan? Geef
u dan op om tijdens ons circuit mee te
doen! U kunt kiezen uit kinderen van groep
3 t/m 5 en groep 6 t/m 8, maar beide
leeftijdsgroepen mag natuurlijk ook.
Het is de bedoeling dat u 3 weken
achtereen beschikbaar bent. In twee
rondes van 45 minuten helpt u een groep
kinderen met de creatieve activiteit op
school. Maar een hele middag dezelfde

Alvast noteren
3 oktober

Oud papier

5 oktober

Start Kinderboekenweek

6 oktober

Dansdag

15 oktober

Herfstvakantie

26 oktober

Zakelijke ouderavond
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