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Nieuwsbrief
Dansdag

Om de presentatie helemaal in sfeer aan te kleden,
nog even dit:

Donderdag 6 oktober is het zover! We

Het zou fantastisch zijn als de leerlingen voor de

hebben er zin in! Alle oudste kinderen van

eindpresentatie herkenbare kleding aanhebben

het gezin krijgen maandag 3 entree kaarten

van toen. Dat betekent:

voor het optreden op onze dansdag. U Kunt

Rokken of jurkjes voor de meisjes, witte sokjes

als gezin zelf beslissen hoe u deze kaarten

en misschien een strik in het haar.

wilt gebruiken. Mocht u geen gebruik maken

Voor de jongens korte of lange broeken, een

van deze kaarten, dan kunt u ze altijd aan

blouse en eventueel bretels. De haren strak naar

een ander gezin geven. Zo worden alle

achteren gekamd, met

plaatsen goed benut.

misschien een beetje gel.

Nogmaals benoemen we hier de praktische
organisatie. Alle kinderen moeten vervoerd
worden van school naar sporthal De Oolde
13:30 uur, dan kunt u als

Dierendag
groep 1/2

ouder/grootouder/oppas uw kind(eren)

In het kader van dierendag

ophalen en direct naar De Oolde Steense

gaan de kinderen van groep 1/2 volgende

brengen.

week maandag en vrijdag naar het AOC Terra
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Steense. De lessen op school eindigen om

om daar de dieren te bekijken en mogen we
Om 14:00 uur verwachten wij alle kinderen

meehelpen met verzorgen.

in de sporthal, zodat om 14:15 uur de
dansvoorstelling kan beginnen.

De kinderen mogen op dinsdag 4 oktober hun
lievelingsknuffeldier meenemen naar school.

Na de voorstelling om 15:15 uur is de
schooldag voorbij en kunt u met uw
kind(eren) vanuit sporthal De Oolde Steense

Kinderboekenweek

naar huis gaan. We verwachten dat alle

Woensdag 5 oktober gaat de

kinderen om 15.15 uur door hun

Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het

ouders/opa/oma/oppas bij de Steense

thema ‘Voor altijd jong’.

worden opgehaald.

gezamenlijke activiteit met Doomijn en de

Luizenpluizers
(herhaalde oproep)

Wegwijzer. Dit jaar georganiseerd door de

Elke 2e maandag na een vakantie vindt de

Wegwijzer. Daarna zal ieder in zijn/haar

luizencontrole plaats. We zoeken nog enkele

eigen klas het thema verder uitwerken. En

ouders die hier mee zouden willen helpen. U

natuurlijk proberen we deze week zoveel

kunt zich aanmelden via

mogelijk mooie boeken te lezen!

directie@heidepolle.nl.

De Kinderboekenweek start met een

Speuren naar ringslangen
groep 5B
Vrijdagochtend op 7 oktober brengt groep 5B
een bezoek aan het prachtige natuurgebied
“Brandemeer” in Oldelamer. Daar gaan we
speuren naar ringslangen. Bij dezen willen we
de ouders, die meegaan heel hartelijk
bedanken voor de enthousiaste opgave
tijdens de informatieavond. We vertrekken
8:30 uur en we zijn 11.45 uur weer terug op

Oud papier (herinnering)

school. Daarna gaan we weer verder met het

Maandag 3 oktober hebben we weer oud

normale programma.

papier. Deze keer doen we graag een
beroep op de volgende ouders:
Donker

(Laiza)

Duinkerken (Tristan)

Foodtruck groep 5

Tahiri

(Erion)

Ossentjuk

(Tycho)

Pit

(Annelien)

Oostra

(Daan)

Kelderhuis

(Leroy)

Rikkers

(Nikki)

v.d. Schief

(Emma)

Wildenberg (Colin)

In het kader van de gezonde school komt de
foodtruck van Mama Mischa op maandag 31

Agenda

oktober op school. De kinderen van groep 5A

3 oktober

Oud papier

en 5B gaan in groepjes van 8 naar de truck

5 oktober

Start Kinderboekenweek

toe en maken dan gezonde hapjes. Elke

6 oktober

Dansdag

workshop duurt ongeveer en uur. Hiervoor

7 oktober

Uitje ringslangen gr 5B

vragen wij uw hulp.

15 oktober

Herfstvakantie

Wilt u helpen, dan kunt u zich opgeven bij
een leerkracht van groep 5A of groep 5B.

Alvast noteren

Alvast heel hartelijk bedankt namens de

26 oktober

juffen van groep 5.

Zakelijke ouderavond
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