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Nieuwsbrief
Ontruimingsoefening
Afgelopen donderdag hadden we

Oud papier
(herinnering)

ontruimingsoefening. De oefening is goed

Maandag 7 november

verlopen. Alle kinderen waren snel het

hebben we weer oud

gebouw uit. Een groot compliment voor de

papier. Deze keer doen we

kinderen en de leerkrachten.

graag een
beroep op de volgende

Bij een daadwerkelijke noodsituatie wordt er
van ouders ook het een en ander gevraagd.
Goed om als ouder hier van op de hoogte te
zijn. In het ontruimingsplan staat hierover
het volgende:
Bij ontruiming komen ouders niet naar
school. Ook kan er niet naar school gebeld
worden omdat de lijnen vrij moeten blijven
voor eventuele hulpdiensten.
Ouders/verzorgers krijgen vanuit school via

Datum: 4 november 2016

de telefoon te horen wanneer en waar ze hun

ouders:

Mol
Boltjes
Folkertsma
Hulstijn
Fraterman
Sikkema
Koen
van der Oord
Woudstra
Mulder

(Demy)
(Tess)
(Calvin)
(Diedert)
(Zoe)
(Aron)
(Damian)
(Sem)
(Menno)
(Jochum)

kind/kinderen kunnen afhalen.
We hopen natuurlijk nooit dat het nodig is,

Open dag

maar op deze manier weten we allemaal goed

Zoals reeds eerder vermeld houden wij op

wat ons te doen staat.

woensdag 16 november open dag om te
vieren dat de schoolgrenzen weer open zijn
gegaan en dat alle kinderen welkom zijn bij
ons op school.

Nummer : 8

Tijdens deze open dag staan onze deuren ook
open voor jongere broertjes/zusjes van onze
huidige leerlingen. We organiseren deze dag
peuter-meespeel-momenten. Dit doen we in
twee rondes. Een ronde vanaf 9.00 uur en

Jaargang: 2016-2017

een ronde vanaf 11.00 uur.
U kunt zich aanmelden via

Leerlingen vrij
Op 9 november hebben de leerlingen vrij
vanaf 12.00 uur. Als team volgen wij deze
middag een nascholingsmiddag over Building
Learning Power.

directie@heidepolle.nl.

Sinterklaassprookje
Op donderdagmorgen 17 november gaan we
met de kinderen van groep 3 t/m 5 naar het
Sinterklaassprookje “Rhonda het
piratenmeisje” in Ter Idzard. We vragen aan
de ouders om de kinderen rechtstreeks naar

Het kan ook zo zijn dat de leerkracht u
uitnodigt voor een gesprek.
Vanaf maandag 7 november hangen er
intekenlijsten bij de groepen. U kunt zich
inschrijven vanaf 15.45 uur tot 18.00 uur en
vanaf 19.00 uur.

Ter Idzard te brengen. De kinderen dienen
daar om 9.00 uur te zijn. Het is bij
Dorpshuis “De Bult”. Het adres is:

Leerlingen van groep 8 kunnen de gewenste
tijd doorgeven aan meester Stefan.

Idzardaweg 47.

regelen voor uw kind, wilt u dit dan

Lukt het niet om langs te komen om in te
tekenen, bel dan even naar school, dan
plannen we samen even een afspraak voor u

doorgeven aan de leerkrachten? Of via

in.

Lukt het u om het brengen naar Ter Idzard te

directie@heidepolle.nl.
Wij snappen dat het naar Ter Idzard brengen

Video opnames

van de kinderen niet voor alle ouders

Komende weken zal juf Tineke ivm een

haalbaar is. Lukt het u niet om de kinderen te

stageopdracht video opnames maken van

brengen (of een plekje voor uw kind bij een

haar gymlessen. Op die manier kan zij

andere ouder in de auto te regelen), dan kunt

feedback krijgen op de wijze waarop zij

u dit eveneens aangeven bij de leerkrachten.

lesgeeft. De beelden worden op haar

Wij zoeken voor deze kinderen een oplossing,

opleiding besproken en daarna gewist.

zodat zij toch naar het sprookje kunnen.

Mocht u bezwaren hebben tegen het filmen
van uw zoon/dochter geeft u dit dan aan bij

Daarnaast hebben

de directeur van de school.

we hulp nodig bij
het terugbrengen
van de kinderen.
Dit zal zijn rond
11.15 uur. Kunt u
helpen, dan kunt u
zich aanmelden bij
de leerkrachten
van de betreffende

Agenda

groepen.

7 november

Oud papier

9 november

Margemiddag, leerlingen ’s

Vrijwillige
contactavond

middags vrij
11 november

Sint Maarten

Op dinsdag 15 november organiseren we
weer een vrijwillig contactmoment.
Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt
u aangeven dat u graag een gesprek wilt met
de leerkrachten van uw kind(-eren).

Alvast noteren
15 november

Vrijwillige contactavond

16 november

Open dag

17 november

Sinterklaassprookje groep 3-5

24 november

Doemiddag AOC Terra gr 8
2

