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Nieuwsbrief
Jumbo actie
Afgelopen tijd kon er bij de Jumbo in

Open dag

Wolvega gespaard worden voor spel- en

Op woensdag 16

leermaterialen voor onze school. De actie

november houden wij open

“Sparen voor je school”.

dag. Op deze dag willen
wij vieren dat de

U kunt nog tot 26 oktober de bonnetjes van

schoolgrenzen weer open

de Jumbo invoeren. Dus mocht u dat nog niet

zijn gegaan en dat alle kinderen welkom zijn

gedaan hebben, dan graag even invoeren. Bij

bij ons op school.

dezen willen wij iedereen die mee heeft
gedaan aan deze actie reuze bedanken!!

Tijdens de open dag staan onze deuren open
voor alle nieuwe ouders en kinderen, die

Kim Koman

willen komen kijken. Voor de peuters
organiseren we deze dag

Hallo, mijn naam is Kim Koman en ik ben

peutermeespeelmomenten. Dit doen we in

vorige week begonnen als onderwijsassistent

twee rondes. Een ronde vanaf 9.00 uur en

in de groep van meester Harmen. Een aantal

een ronde vanaf 11.00 uur.

Nummer : 6

Datum: 14 oktober 2016

mensen zullen mij vast nog kennen van
andere keren dat ik aan het werk was bij de

Mocht u belangstelling hebben in onze school

Heidepolle. De komende tijd zal ik 3

(of mensen kennen, die belangstelling

ochtenden per week in de groep zijn om de

hebben voor onze school), dan nodigen we u

kinderen te begeleiden. Ik woon in

uit om deze dag bij ons langs te komen en de

Willemsoord samen met mijn man Wilco,

school te komen bekijken. Graag wel even

dochter Sabine (bijna 18) en zoon Daan (15).

aanmelden, dan weten we wie er komt. Dit

In mijn vrije tijd tennis ik heel graag en houd

kan via directie@heidepolle.nl.

ik me veel bezig met onze Siberische katten.
Tot ziens op school!

Uitnodiging zakelijke
ouderavond
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
een uitnodiging voor de zakelijke ouderavond

Jaargang: 2016-2017

op 26 oktober. De avond begint om 20.00
uur. De stukken liggen vanaf maandag 24-10
ter inzage op school.
U kunt zich aanmelden via de mail
(directie@heidepolle.nl) of via bijgaand
opgavestrookje.

Foto’s dansdag

Herfstvakantie

Jessica Wagter, Jeannette v.d. Brake en
Hermien Feenstra hebben mooie foto’s van
de dansdag gemaakt.
Bij dezen bedanken we de moeders, die deze
mooie foto’s hebben gemaakt!

Foster Parents
Jarenlang hebben wij een Foster Parents
kindje gehad. Kinderen die dat leuk vonden
konden elke maandagmorgen 5 cent
meenemen. Ons kindje is nu al een paar jaar
volwassen en dus hebben we besloten om te
stoppen met het inzamelen van geld voor
haar. Iedereen die de afgelopen jaren heeft
bijgedragen, hartelijk bedankt!

Wij wensen iedereen een fijne
herfstvakantie en tot ziens op
maandag 24 oktober!

Agenda
26 oktober

Zakelijke ouderavond

Alvast noteren

Digitale schoolkrant

31 oktober

Foodtruck groep 5A en 5B

3 november

Ontruimingsoefening

7 november

Oud papier

9 november

Margemiddag, leerlingen ’s
middags vrij

Aangezien we geen schoolkrant meer hebben

11 november

Sint Maarten

en we het toch wel leuk vinden om met de

15 november

Vrijwillige contactavond

kinderen iets te maken. Zal er elke maand

16 november

Open dag

een digitale groepspagina toegevoegd worden
aan de nieuwsbrief. Deze keer een mooie
pagina over de dansdag van groep 5A.
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