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Nieuwsbrief
Continurooster

Uiteraard zullen we de gang van zaken in de

Deze week zijn we gestart met het

groep goed in de gaten houden en de IB-er

continurooster. Voor iedereen nog even

(Juf Jeannette) zal vinger aan de pols houden

wennen. Vandaar dat we nog enkele

m.b.t. de zorg in de groep. Mocht u toch nog

praktische aanvullingen hebben.

vragen hebben, kunt u bij haar of de
directeur terecht.

Het is de bedoeling dat de kinderen, zodra ze
op school komen naar hun eigen klas gaan.
Dit kan vanaf 8.15 uur. Daarvoor is er nog

Sportdag groep 8

geen toezicht. Het liefst hebben we dat de

Vrijdag 16 september

kinderen zo laat mogelijk komen, zodat ze

aanstaande heeft groep 8

niet zo lang in de klas hoeven te blijven voor

een sportdag. Deze

de lessen starten.

sportdag wordt
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georganiseerd voor de scholen van Comprix.
Door middel van het

Deze dag staat in het teken van

project “Gezonde School”

kennismaking. Kennismaking met elkaar,

van de GGD proberen we

maar ook kennismaken met een grote

het gezond eten onder de

diversiteit aan sporten. Sporten die niet

kinderen te stimuleren.

wekelijks op het gymnastiekrooster staan.

Deze week zijn we gestart met een onderdeel

Onze leerlingen zullen kennismaken met

van dit project: “Drinken van kraanwater is

voetbal, tennis en free running.

gezond.”. Alle kinderen hebben een bidon

Meester Stefan gaat eerst met de leerlingen

mee naar huis gekregen. We willen de

op de fiets naar het sportveld van het Linde

kinderen op deze manier stimuleren om

College en vervolgens naar sportcentrum ‘De

tussen de middag zoveel mogelijk water te

Steense’ om de verschillende clinics te

drinken, in plaats van zoete suikerhoudende

volgen.

dranken. We hopen dat u met ons mee doet.
Op die manier kunnen we samen de

De leerlingen moeten deze dag hun

gezondheid van onze kinderen zoveel

sportkleding aantrekken. Een trainingspak is

mogelijk bevorderen.

wellicht ook handig met oog op verplaatsen
tussen de clinics. Voor het voetbal hebben de

Vervanging juf Janneke

leerlingen schoenen nodig voor buiten, maar
voor de andere twee clinics (tennis en free

Op dit moment gaat het nog niet veel beter

running) hebben ze zaalschoenen nodig. De

met juf Janneke. In overleg met het

sportdag wordt gezamenlijk afgesloten in een

stafbureau hebben we meester Klaas kunnen

zaal van Victoria Park. Hier kan een eigen

vastleggen tot de herfstvakantie. Dus mocht

lunchpakketje genuttigd worden. Het is

juf Janneke ziek blijven tot de herfstvakantie,

handig om deze dag extra drinken (water)

dan zal meester Klaas haar vervangen. Op

mee te geven!

deze manier hebben we voor de eerste
periode voor rust en stabiliteit kunnen zorgen
in deze groep.

Oud papier

Diverse folders

Het volgende bericht van de oudervereniging:

Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle

Voor de zomervakantie hebben we een

kinderen meerdere folders mee naar huis met

oproep gedaan aan u, om u op te geven voor

de mogelijkheid om zich te abonneren op

een vaste groep oud-papier-rijders. Helaas is

jeugdbladen. Uiteraard bent u tot niets

het aantal aanmeldingen nog niet voldoende.

verplicht.

In de zomervakantie heeft u er nog eens
rustig over na kunnen denken en misschien
ziet u het toch wel zitten om deel te nemen

Rapport mee

aan een vaste groep rijders voor oud papier.

Zouden alle kinderen de rapporten weer in

Mocht dat zo zijn, dan kunt u zich nog

kunnen leveren?

opgeven bij Gonda.

Jumbo
Van 7 september t/m dinsdag 11 oktober kan
er bij de Jumbo in Wolvega gespaard worden
voor spel en leermaterialen voor onze school.
OBS Heidepolle doet mee aan de actie
“Sparen voor je school”.
Hoe werkt het?
Klanten van de Jumbo ontvangen tijdens de
Dit jaar starten we eerst wel weer met de

actieperiode bij elke besteding van 10 euro

reguliere wijze van oud papier ophalen. In de

een schoolpunt met een code. Op de website

bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u een

www.jumbosparenvoorjeschool.nl

brief en het rooster. Mocht u op de datum

kunt u heel eenvoudig de punten toewijzen

dat u ingedeeld staat niet kunnen, dan

aan een deelnemende basischool. Aan het

graag zelf ruilen of vervanging regelen!

eind van de periode wordt het beschikbare

Mochten er toch nog voldoende

budget verdeeld over alle deelnemnede

aanmeldingen komen voor een vaste groep

scholen op basis van het ontvangen aantal

rijders, dan zullen we die werkwijze zo

schoolpuntnen. We hopen van harte dat u

spoedig mogelijk starten.

met ons meespaart, zodat we voor onze
kinderen weer mooie nieuwe materialen

MR nieuws
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
enige informatie over de verkiezing van een
nieuw MR lid.

kunnen bestellen!

Website/
Facebook
Ook dit schooljaar gaan we

Jaarplanning

weer regelmatig foto’s van
allerlei activiteiten op de

In de bijlage van deze

website en Facebook plaatsen. Mocht u er

nieuwsbrief vindt u de

bezwaar tegen hebben, dat er foto’s van uw

jaarplanning voor dit

kind geplaatst worden, dan kunt u dit

schooljaar.

aangeven bij juf Gonda via
directie@heidepolle.nl.
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groep 8. Deze avond zal op OBS Zuid
plaatsvinden. U bent welkom vanaf 19.15

Foto’s

uur.

Voor de zomervakantie zijn er nog vele leuke
activiteiten georganiseerd. Jessica Wagter,
Jeannette v.d. Brake en Daniella Locci
hebben hier mooie foto’s van gemaakt.

Vrijwilligers gevraagd
Wij zoeken enkele vrijwilligers, die zouden

Bij dezen bedanken we de moeders, die deze

willen helpen met het wassen en

mooie foto’s hebben gemaakt!

schoonmaken van de ramen. Deze worden
een aantal keer per jaar gewassen door een
schoonmaakbedrijf, maar in de vakantie zijn
ze erg vies geworden. Graag zouden we het
gebouw weer even spik en span willen maken

Kennismaken
directeur

voor het nieuwe schooljaar. Mocht u willen
helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de
directeur. directie@heidepolle.nl.

Graag zou ik de
komende weken
met verschillende ouders willen kennismaken.
Hiervoor zoek ik uit iedere groep enkele
ouders, die het leuk vinden om met een
aantal andere ouders met mij in gesprek te
gaan. Elk gesprek duurt ongeveer een uur.
Op deze manier krijg ik een beetje een beeld
van wat er zoal leeft in de verschillende
groepen. Vindt u het leuk om hieraan mee te
doen? Dan kunt u zich aanmelden via
directie@heidepolle.nl.

Noodsituatie
In geval van nood kunt u de directeur, Gonda
Stienstra, altijd bereiken op telefoon
nummer: 06-18994316.

Info avond
Maandagavond 19 september is er een info
avond op school. Vanaf 19.15 uur bent u van
harte welkom. Houdt u deze datum vast vrij.
Maandagavond 26
september is er
een info avond
voor de ouders van
de kinderen van
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Agenda
7 september

Gastles gymnastiek m.b.t.
Rondje Lindewijk

8 september

Gastles gymnastiek m.b.t.
Rondje Lindewijk

8 september

Juf Jeannette jarig

12 september Oud papier

Comprix
Woensdagmiddag was het startsein van de

16 september Sportdag Comprix gr 8

nieuwe stichting Comprix. De naam en het

Alvast noteren

logo van onze nieuwe organisatie (fusie

19 september Informatieavond

tussen Comperio en Primo Opsterland) werd

21 september Margedag, leerlingen vrij

onthuld. Dit werd op een bijzondere manier

26 september Zoutexpress gr 7/8

gedaan door Victor Mids. Een prachtige naam

26 september Informatieavond gr 8

en een mooi logo. Trots, dat wij als school bij

26 september Ik eet beter, de week van de

deze stichting mogen horen!

pauzehap
6 oktober

Dansdag

Stichting Comprix - de kracht achter primair
onderwijs.

Dansdag
Op 6 oktober hebben we een speciale dag.
Dan gaan we de hele dag allerlei
dansworkshops volgen. Om 14.15 uur laten
we aan de ouders zien wat we deze dag
geleerd hebben. In de bijlage vindt u een
uitnodiging voor deze bijzondere dag! Voor
elk gezin is een aantal plaatsen beschikbaar.
Het belooft een spektakel te worden, dus
zorg dat u erbij bent!
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