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Nieuwsbrief
Zoutexpress

Het programma is deze avond als volgt:

Komende maandag komt de Zoutexpress bij
ons op school voor de kinderen van groep 7

19.15: Opening directeur

en 8. Zij krijgen dan een gastles over het

19.20: Informatie groep 8

vormen van zoutkristallen. De kinderen van
groep 8 worden zodoende komende maandag
om 8.30 uur op OBS Heidepolle verwacht.

Krentenbaard
Helaas is er krentenbaard op school
geconstateerd. Wilt u uw kind hier even extra
op controleren? In de bijlage vindt u meer
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informatie over deze ziekte.

Ik eet
beter, de week van de
pauzehap

Er is geen enkele reden om kinderen thuis te

Van 26 t/m 30 september leren de kinderen

houden, ook als niet alle wondjes afgedekt

van groep 5 t/m 8 in dagelijks 10 minuten

kunnen worden. Kinderen zonder

heel veel gezonde pauzehappen kennen. Ze

krentenbaard kunnen namelijk ook al

proeven allerlei lekkere tussendoortjes die bij

besmettelijk zijn. Het is daarom zinloos

het programma horen.

kinderen van school of kinderdagverblijf te
weren.

In de bijlage vindt u over deze actie meer
informatie.
Let op! Anders dan in de vorige nieuwsbrief
is vermeld, krijgen de kinderen alleen op
dinsdag, woensdag en donderdag fruit vanuit
school. Op de maandag en vrijdag moeten zij

Info
avond gr 8
Maandagavond 26 september is er een info

dus zelf fruit mee nemen voor in de 10 uur
pauze.

avond voor de ouders van de kinderen van

Rondje Lindewijk

groep 8. Deze avond zal op OBS Zuid

Zaterdag 1 oktober doen de kinderen, die

plaatsvinden. U bent welkom vanaf 19.15

zich daarvoor aangemeld hebben mee aan

uur.

het rondje Lindewijk. In de bijlage vindt u
hierover de laatste informatie.

Deze avond zal met name over de overgang
naar het voortgezet onderwijs gaan. Er wordt
veel informatie gegeven over de nieuwe
regels. Voor ons en uw kind van groot
belang. Ook deze avond hopen we dus op
een grote opkomst.

Leesbegeleiding
Voor het maatjeslezen op de maandag,
dinsdag en donderdag van half 9 tot kwart
voor 9 zijn wij op zoek naar extra begeleiding
van ouders/opa’s en oma’s. U kunt zich
aanmelden via directie@heidepolle.nl.

Dansdag
U komt toch ook op de eindpresentatie van
deze dansdag op donderdag 6 oktober van
14.15-15.15 uur? Wij zien u graag!
Alle kinderen moeten 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
dansvoorstelling kan beginnen.
Na de voorstelling om 15:15 uur is de
schooldag voorbij en kunt u met uw
kind(eren) vanuit sporthal De Oolde Steense

Sport
kennismaking
Buurtsportwerk Weststellingwerf werkt
samen met sportaanbieders om elke maand
enkele sporten in de schijnwerpers te zetten.
In oktober kunnen leerlingen van de
basisscholen in Weststellingwerf kennismaken
met volleybal, gymnastiek en kinderyoga.
Volleybal
Cool Moves Volley is de superleuke en
gevarieerde manier om de volleybaltechniek
vanaf de basis aan te leren. De Griffioen in
Wolvega heeft proeftrainingen op dinsdag,
ODS in Noordwolde heeft proeftrainingen op
woensdag.
Gymnastiek
Turnen is een spectaculaire sport waaraan ook
jij mee kunt doen. Bij csv Kwiek in Wolvega
kan je turnen op recreatief niveau. De
kennismakingslessen voor meisjes zijn op
dinsdag, voor jongens op woensdag.

naar huis gaan. We verwachten dat alle
kinderen om 15.15 uur door hun
ouders/opa/oma/
oppas bij de Steense worden opgehaald.
Meer informatie volgt in de volgende
nieuwsbrief.

Kinderyoga
Bij yoga staat plezier voorop en het ervaren
dat je goed bent zoals je bent. Er is een groep
voor kinderen van 3 tot 7 jaar en een voor
kinderen van 8 tot 12. Bij Sterrig in Sonnega
kan je op maandag 3 en 10 oktober gratis
meedoen met kinderyoga.
Meer informatie en aanmelden
Op www.buurtsportweststellingwerf.nl staat
meer informatie en kan je je aanmelden. Bij
vragen kan je contact opnemen met Dick Lont
van Buurtsportwerk Weststellingwerf via
telefoonnummer 06 5761 4360 of e-mailadres
buurtsport@sportfryslan.nl.
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Agenda
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

Alvast noteren
3 oktober

Oud papier

5 oktober

Start Kinderboekenweek

6 oktober

Dansdag

15 oktober

Herfstvakantie

26 oktober

Zakelijke ouderavond
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