OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nll

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Dansfeest
Afgelopen donderdag hebben we een super

Leesmoeders groep 3

geslaagde dansdag gehad met een

We zoeken enkele leesmoeders voor groep 3.

spectaculaire dansshow als afsluiting. Bij

Mocht u belangstelling

dezen een compliment voor alle ouders!

hebben, dan kunt u zich

Dankzij jullie medewerking hebben we alle

aanmelden bij de

kinderen op het juiste moment op de juiste

leerkrachten van groep 3.

plek gekregen. Het tussentijds ophalen en
naar de Steense brengen is best een hele
organisatie, maar het is gelukt. Bedankt!

Uitnodiging
zakelijke ouderavond

Het lijkt ons leuk om een video collage te

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

maken van de verschillende dansen. Dus

een uitnodiging voor de zakelijke ouderavond

hebt u van één van de dansen een video

op 26 oktober. De avond begint om 20.00

opname gemaakt, dan mag u die mailen

uur. De stukken liggen vanaf maandag 24-10

naar: directie@heidepolle.nl.

ter inzage op school.

Afsluiting Kinderboekenweek

Jaargang: 2016-2017

Nummer : 5

Datum: 7 oktober 2016

De afsluiting van de Kinderboekenweek is

U kunt zich aanmelden via de mail
(directie@heidepolle.nl) of via bijgaand
opgavestrookje.

traditiegetrouw op donderdag 13 oktober
met de boekenmarkt. Iedereen is van harte
welkom.

Roken
In school en op het schoolplein mag niet

We starten de boekenmarkt om 14.00 uur,

gerookt worden. Buiten het schoolplein is

tegelijk met de Wegwijzer. De kinderen

openbare weg en daar kan dus in principe

mogen vanaf kwart voor 2 hun plekje zoeken

gerookt worden. Toch willen we graag naar

en boeken klaar leggen. De kinderen die niet

de kinderen toe het goede voorbeeld geven.

zelf boeken gaan verkopen blijven tot 14.00

We zijn immers een Gezonde school. We

uur in de klas. De kinderen van groep 1 t/m 4

vragen zodoende uw medewerking om in het

mogen vanaf 14.00 ook naar de markt, o.b.v.

bijzijn van de kinderen niet rond de school te

een ouder of oudere broer of zus. De

roken. We hopen op uw begrip.

boekenmarkt sluit om kwart voor 3.

Agenda
13 oktober

Boekenmarkt

15 oktober

Herfstvakantie

Alvast noteren
26 oktober

Zakelijke ouderavond

