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Nieuwsbrief
Boeken

bij De Woudklank in Noordwolde vier keer
meedoen om te kennismaken met majorette.

Op school zijn wij altijd op zoek naar leuke,
uitdagende boeken voor de kinderen. Heeft u

Wedstrijdzemmen

thuis boeken over, dan houden wij ons

Bij wedstrijdzwemmen verbeter je de

aanbevolen. U kunt ze geven aan de

techniek van de vier zwemslagen schoolslag,

leerkrachten.

borstcrawl, rugslag en vlinderslag. Bij ZC de
Forel in Wolvega maak je via verschillende

Buurtsportwerk
Buurtsportwerk Weststellingwerf werkt

spelvormen – de zwem-experience - kennis
met het wedstrijdzwemmen op vijf
woensdagen.

samen met sportaanbieders om elke maand
enkele sporten in de schijnwerpers te zetten.

Gymnastiek

In november kunnen leerlingen van de

Turnen is een spectaculaire sport waaraan

basisscholen in Weststellingwerf gratis

ook jij mee kunt doen. Elke les ziet er anders

kennismaken met dans, majorette,

uit. Merk hoe heerlijk het is om over een

wedstrijdzwemmen en gymnastiek.

groot paard echt te kunnen zweven en hoe
veel gemakkelijker dat gaat met een goede
aanloop en goede aanwijzingen. Togido in
Noordwolde verzorgt drie
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kennismakingslessen voor jongens en
meisjes op donderdag.
Vanuit

Meer informatie en aanmelden

Buurtsportwerk het volgende bericht:

Op www.buurtsportweststellingwerf.nl staat
meer informatie en kan jij je aanmelden. Bij

Dans

vragen kun je contact opnemen met Dick

Dansen is door programma’s zoals So you

Lont van Buurtsportwerk Weststellingwerf via

think you can dance en The Ultimate Dance

telefoonnummer 06 5761 4360 of e-

battle heel populair geworden. Dans is de

mailadres buurtsport@sportfryslan.nl.

sport voor kinderen die houden van muziek
en van bewegen. Eijer producties verzorgt
drie kennismakingslessen dansmix op
dinsdag in Wolvega en op vrijdag in

Jaargang: 2016-2017

Noordwolde. Csv Kwiek biedt twee lessen
streetdance aan op woensdag in Wolvega.
Majorette
Majorette is een combinatie van showdans,
ballet en twirlen. Dansen op allerlei soorten
muziek soms zelfs live gespeeld door de
muziekvereniging. Op maandagmiddag kan je

niet om verspreiding van waterpokken te

Open dag
Op woensdag 16 november houden wij open

voorkomen.

dag. Op deze dag willen wij vieren dat de

Oproep hulpouders circuit

schoolgrenzen weer open zijn gegaan en dat

Op vrijdagmiddag hebben we op de

alle kinderen welkom zijn bij ons op school.

Heidepolle een creatieve middag voor de
groepen 3 t/m 8. Hierbij kunt u denken

Tijdens de open dag staan onze deuren open
voor alle nieuwe ouders en kinderen, die
willen komen kijken. Voor de peuters
organiseren we deze dag
peutermeespeelmomenten. Dit doen we in

aan: tekenen, handvaardigheid, textiel,
drama, dans, sport en spel, techniek,
natuur, koken enz. Om een zo breed
mogelijk aanbod te hebben voor onze
kinderen, zijn wij op zoek naar u!

twee rondes. Een ronde vanaf 9.00 uur en
een ronde vanaf 11.00 uur.

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!
Eventueel is het ook mogelijk een paar
keer te assisteren. U hoeft dus niet het
hele jaar, maar kunt ook bijv. drie weken
komen helpen als dat beter uitkomt. U
kunt zich aanmelden via
directie@heidepolle.nl.

Mocht u belangstelling hebben in onze school
(of mensen kennen, die belangstelling
hebben voor onze school), dan nodigen we u

Juf Corrie
Juf Corrie volgt dit jaar een opleiding
“Specialist jonge kind”. De ontwikkeling van

uit om deze dag bij ons langs te komen en de

het jonge kind staat volop in de aandacht. Uit

school te komen bekijken. Graag wel even

onderzoeken blijkt telkens weer hoe

aanmelden, dan weten we wie er komt. Dit
kan via directie@heidepolle.nl.

belangrijk de taak is van leerkrachten en
pedagogisch medewerkers die met jonge
kinderen werken: het aanbrengen van een
stevig fundament voor verder leren en
ontwikkelen. Als school vinden we het een

Waterpokken

mooie toegevoegde waarde dat juf Corrie zich

Er zijn kinderen van school, die de

hierin wil scholen. Zij kan de andere

waterpokken hebben gekregen. In de bijlage

leerkrachten vervolgens stimuleren in hun

vindt u meer informatie over deze ziekte.

ontwikkeling en omgang met jonge kinderen.

Als een kind met waterpokken zich goed voelt

Door het volgen van de opleiding zal juf

dan kan het gewoon naar school. Het kind is
al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan

Corrie een aantal keer op dinsdag afwezig
zijn. We zorgen deze dagen voor vervanging.

andere kinderen al hebben besmet en
daarom helpt thuis houden van het zieke kind
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kunt u zich aanmelden bij de leerkrachten

Leerlingen vrij
Op 9 november hebben de leerlingen vrij

van de betreffende groepen.

vanaf 12.00 uur. Als team volgen wij deze

Voorleeswedstrijd

middag een nascholingsmiddag over Building

Ook dit jaar wordt er weer een

Learning Power.

voorleeswedstrijd gehouden op de Heidepolle.
De kinderen gaan strijden om de titel van

Bij Building Learning Power (BLP) focussen

beste voorlezer van de Heidepolle 2016! Alle

we op het leren. Het “leren leren”, vanuit de

kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 mogen

gedachte dat ‘intelligentie’ niet iets statisch

meedoen. Er worden eerst voorrondes

is, maar kan worden ontwikkeld, door te

gehouden in de klas en daarna zal elke

oefenen en onze hersenen in het leren te

klassenwinnaar strijden in de finale op vrijdag

trainen.

18 november. De leerkracht van de groep
maakt bekend wanneer de voorronde in de
klas plaats zal vinden.
Alle kinderen die mee willen doen, kunnen
thuis het stukje voorlezen oefenen. Eerst
vertellen de kinderen een inleiding over het
boek en daarna lezen ze een stukje voor.
Wat zegt een deelnemer tijdens de inleiding?



Titel van het boek, auteur,(eventueel
illustrator), en (heel kort!) wat er
vooraf is gegaan aan het voorgelezen

Deze middag staat de praktische toepassing

fragment zodat luisteraars snappen

van Building Learning Power centraal. Er

waar het verhaal over gaat. De

wordt gekeken hoe we de ideeën achter het

deelnemer mag dit ook opschrijven

BLP concept kunnen uitwerken in praktisch
toepasbare oefeningen voor onze kinderen.

en voorlezen.



Waarom hij/zij dit boek gekozen
heeft en

Sinterklaassprookje

eigen naam.

Op donderdagmorgen 17 november gaan we

De inleiding en het

met de kinderen van groep 3 t/m 5 naar het

voorlezen mag

sprookje in Ter Idzard. We vragen aan de

maximaal 5

ouders om de kinderen rechtstreeks naar Ter

minuten duren.

Idzard te brengen. De kinderen dienen daar
om 9.00 uur te zijn. De kinderen hoeven dus
niet eerst naar school te komen. Mocht dit
problemen geven, dan kunt u dit melden bij
de leerkracht.
Daarnaast zijn we dringend op zoek naar
ouders, die willen helpen bij het

Agenda

terugbrengen van de kinderen naar school in

31 oktober

Foodtruck groep 5A en 5B

3 november

Ontruimingsoefening

auto’s om 11.15 uur. Kunt u helpen, dan
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Alvast noteren
7 november

Oud papier

9 november

Margemiddag, leerlingen ’s
middags vrij

11 november

Sint Maarten

15 november

Vrijwillige contactavond

16 november

Open dag

17 november

Sinterklaassprookje groep 3-5
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