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Nieuwsbrief
Sinterklaassprookje

Digitale schoolkrant

De kinderen van groep 3/4/5 hebben deze

Aangezien we geen schoolkrant meer hebben

week genoten van het Sinterklaassprookje.

en we het toch wel leuk vinden om met de

Bij dezen willen we alle ouders, die ons

kinderen iets te maken. Zal er elke maand

hebben geholpen bij het vervoeren van de

een digitale groepspagina toegevoegd worden

kinderen hartelijk

aan de nieuwsbrief. Deze keer een mooie

bedanken!!

pagina over Sint Maarten van groep 1/2 A.

Kerstcreamiddag

Voorleeswedstrijd
Op 18 november hebben we op school een

Op vrijdagmiddag 16

voorleeswedstrijd gehouden. Annelien Pit

december organiseren wij voor de groepen 3

heeft deze wedstrijd gewonnen. Zij mag

t/m 8 een creatieve kerstmiddag. We zoeken

namens onze school deelnemen aan de

nog hulp om de knutselactiviteiten te

regionale ronde. We wensen Annelien veel

begeleiden.

succes!
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Wie wil ons helpen? U begeleidt van
12:30-14:00 uur een knutselactiviteit, waar
de kinderen zelf voor kiezen en er zullen
steeds weer andere kinderen aanschuiven om
de kerstknutsel te maken.
Heeft u zin om onze kerstcreamiddag tot een
succes te maken, dan kunt u zich opgeven bij
directie@heidepolle.nl.

Doemiddag AOC Terra gr 8
Donderdag 24 november gaat groep 8 naar
de Doe dag op het AOC – Terra. Zij worden
daar verwacht om 12.15 uur voor de lunch.

Oproep glazen potjes

Daarna kunnen de kinderen de school

Voor de Kerstdagen hebben wij glazen potjes

bezichtigen en aan een aantal activiteiten

nodig. Heeft u lege jam of groentepotjes, dan

deelnemen. Meester Stefan zal de kinderen

kunt u die meegeven aan de kinderen. We

begeleiden. We verwachten dat groep 8 om

gebruiken de potjes om te knutselen, dus wilt

15.15 uur klaar zal zijn. De kinderen komen

u wel even het etiket eraf halen?

deze dag dus later thuis. Mocht dit problemen
geven, dan kunt u dat doorgeven aan
meester Stefan.

Agenda
24 november

Doemiddag AOC Terra gr 8

Alvast noteren
28 november

Schoen zetten Sinterklaas

5 december

Sinterklaas

12 december

Leerlingenraad

12 december

Oud papier

15 december

MR vergadering

19 december

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

22 december

Kerstavond

24 december

Kerstvakantie t/m 8 januari
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