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Nieuwsbrief
Kerstcreamiddag

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

Op vrijdagmiddag 16 december

U kunt zich aanmelden

organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 een

via

creatieve kerstmiddag. Op deze middag

directie@heidepolle.nl.

kunnen de leerlingen diverse
knutselactiviteiten kiezen, die te maken
hebben met kerst. Bijvoorbeeld het maken
van een kerstkaart, kerstbal of kerstlichtje.
Tijdens deze middag kunnen wij niet zonder
uw hulp om de knutselactiviteiten te
begeleiden.

Sinterklaassprookje

Wie wil ons helpen? U begeleidt van

Zoals eerder aangegeven gaan we op

12:30-14:00 uur een knutselactiviteit, waar

donderdagmorgen 17 november met de

de kinderen zelf voor kiezen en er zullen

kinderen van groep 3 t/m 5 naar het

steeds weer andere kinderen aanschuiven om

Sinterklaassprookje in Ter Idzard.

Datum: 11 november 2016

de kerstknutsel te maken.
Heeft u zin om onze kerstcreamiddag tot een

De kinderen dienen daar om 9.00 uur te

succes te maken, dan kunt u zich opgeven bij

zijn. Het is bij Dorpshuis “De Bult”. Het adres

directie@heidepolle.nl.

is: Idzardaweg 47.

Open dag

Wilt u bij de leerkrachten even aangeven of
het u lukt om uw kind naar Ter Idzard te

Zoals reeds eerder vermeld houden wij op

brengen? Lukt dit niet, dan zoeken wij naar

woensdag 16 november open dag om te

een oplossing.

vieren dat de schoolgrenzen weer open zijn
gegaan en dat alle kinderen welkom zijn bij

Daarnaast hebben we hulp nodig bij het

ons op school.

terugbrengen van de kinderen. Dit zal zijn

Nummer : 9

rond 11.15 uur. Kunt u helpen, dan kunt u
Door het houden van een open dag, willen we

zich aanmelden bij de leerkrachten van de

duidelijkheid krijgen over het te verwachten

betreffende groepen.

aantal toekomstige kinderen op OBS
Heidepolle. Zodat we een prognose kunnen

Jaargang: 2016-2017

maken voor ons toekomstige leerlingaantal.
Dit gegeven kunnen we dan meenemen in

Sinterklaas

ons overleg naar de gemeente over extra

De kinderen van groep 1-5

lokalen.

hebben vandaag een
verlanglijstje meegekregen voor Sinterklaas.

Tijdens deze open dag staan onze deuren ook

Het is de bedoeling dat alle kinderen het

open voor jongere broertjes/zusjes van onze

verlanglijstje weer ingeleverd hebben op

huidige leerlingen. We organiseren deze dag

woensdag 16 november.

peuter-meespeel-momenten. Dit doen we in

Vrijwillige contactavond

kan ivm de soort activiteit. Bijv. de
voorleeswedstrijd.

Op dinsdag 15 november organiseren we

- De foto’s van de website kunnen niet

weer een vrijwillig contactmoment.

allemaal tegelijk worden gedownload. Als
iemand de foto’s wil downloaden moet hij/zij

Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt

dit per foto doen.

u aangeven dat u graag een gesprek wilt met

- Foto’s van kinderen in zwemkleding worden

de leerkrachten van uw kind(-eren).

niet geplaatst.
- Via de nieuwsbrief wordt af en toe een link

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.

naar een webalbum gegeven bij bepaalde
activiteiten. Bij het plaatsen op de website
van deze nieuwsbrieven wordt deze link eerst
verwijderd, zodat derden niet via de digitale
nieuwsbrieven door kunnen klikken naar onze
foto albums.
Bij de intake van uw kind heeft u reeds
aangegeven of we de foto’s van uw kind
wel/niet op de website of Facebook mogen
plaatsen. Mocht u er nu alsnog bezwaar
tegen hebben dat foto’s van uw kind worden
geplaatst op onze website of Facebook, dan
kunt u dit aangeven bij de directeur.

Website
/Facebook
Goed onderwijs geven is de belangrijkste
kerntaak voor de school, toch gaan we meer

Agenda
15 november

Vrijwillige contactavond

16 november

Open dag

17 november

Sinterklaassprookje groep 3-5

en meer naar een tijd waarin je
ouders/belangstellenden wilt laten zien,
welke leuke activiteiten we met de kinderen
doen op school. Dit doen we onder andere
met behulp van Facebook, onze website,
maar ook middels persberichten in de
(plaatselijke)krant.
Bij het plaatsen van foto’s van uw kind op de
website of op facebook nemen we de
volgende maatregelen.

Alvast
noteren
24 november

Doemiddag AOC Terra gr 8

- Op facebook wordt per activiteit een
beperkt aantal foto’s geplaatst. Zijn er meer
foto’s beschikbaar, dan wordt er een link
gegeven naar de website van de school.
- Foto’s van individuele kinderen worden niet
op de site geplaatst. Tenzij dit niet anders
2

