OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nll

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Oudercontactavond
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

Groep 6 zal om 10.30 uur vertrekken en
groep 7 om 11.30 uur. Er wordt per
groep een uur geschaatst.

definitieve rooster voor de contactavonden op
13 en 14 februari.

De kinderen mogen schaatsen op hun
eigen schaatsen mits deze van goede

Voorleeswedstrijd

kwaliteit zijn. Denk hierbij aan noren of
wedstrijdschaatsen. IJshockeyschaatsen

Enige tijd geleden hebben we op school een

of kunstschaatsen moeten thuis gelaten

voorronde georganiseerd in het kader van de

worden. Kinderen die geen schaatsen

Nationale Voorleeswedstrijd. Annelien uit

hebben krijgen Easygliders van

groep 8 heeft deze voorronde gewonnen. Zij

schaatsschool Thialf.

mag namens onze

Handschoenen zijn verplicht, zonder

school deelnemen aan

handschoenen kan er niet

de regionale ronde in

geschaatst worden. Verder wordt

Wolvega. Deze

makkelijk zittende kleding en een muts

zogenaamde

aanbevolen.

Datum: 10 februari 2017

kwartfinale is op
dinsdagavond

In de eerste les worden de

14 februari. We wensen

kinderen verdeeld in

Annelien veel succes!

groepen, waarna ze op
eigen niveau les krijgen.

Schoolschaatsen
Vanaf volgende week gaan de kinderen
van groep 6, 7 en 8 schoolschaatsen. In
vier lessen wordt de schaatssport bij de
kinderen onder de aandacht gebracht.

Nummer : 20

Groep 8 gaat, samen met groep 7/8 van
OBS Zuid, schoolschaatsen op de
maandag. Groep 6 en 7 gaan
schoolschaatsen op de dinsdag.

13 februari

Contactavond

14 februari

Contactavond

18 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 26 februari

Op maandag 13 en 27 februari, 6 en 13
maart, gaan de kinderen van groep 8

Jaargang: 2016-2017

Agenda

schoolschaatsen.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf OBS
Zuid en gaan met de bus naar Thialf te
Heerenveen.
Op dinsdag 14 en 28 februari, 7 en 14
maart, gaan de kinderen van groep 6 en
7 schoolschaatsen.

Alvast noteren
6 maart

Oud papier

13 maart

Heemkundeweken

22 maart

Open dag

30 maart
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