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Nieuwsbrief
Podium

Nieuwe leerlingen

Zoals u heeft kunnen zien is ons podium mooi

Om een groepsverdeling te maken voor

opgeknapt in de vakantie. We zoeken enkele

volgend schooljaar, vinden we het fijn om zo

ouders, die ons willen helpen met het

goed mogelijk te weten hoeveel leerlingen we

schilderen van de buitenkant. Het schilderen

er bij gaan krijgen. Daarom willen we u

zal plaatsvinden op een zaterdag. U kunt zich

vragen de broertjes en zusjes van kinderen

aanmelden via: directie@heidepolle.nl.

die al bij ons op school zitten en het komend
schooljaar 4 worden z.s.m. in te schrijven.
Dit geldt ook voor evt. buren, vrienden en
kennissen, die ook kinderen hebben die het
komend schooljaar 4 jaar worden en zich in
willen schrijven bij OBS Heidepolle. Het liefst
al voor 1 april.

Boerderij bezoek
De kinderen van groep 6 gaan komende

Datum: 2 maart 2017

Open dag

maandag op bezoek bij een boerderij.
’s Morgens komt de boer bij ons op school

Op woensdag 22 maart van 08.30- 12.00 uur

vertellen en ’s middags gaan de kinderen

is er een open dag bij alle scholen van

naar de boerderij toe. Zij gaan op de fiets, de

stichting Comprix. Tijdens de open dag staan

kinderen moeten deze dag dus op de fiets op

onze deuren open voor alle nieuwe ouders en

school komen.

kinderen, die graag eens op onze school
willen komen kijken.
Door het houden van een open dag, willen we

Jaargang: 2016-2017

Nummer : 21

duidelijkheid krijgen over het te verwachten
aantal toekomstige leerlingen op
OBS Heidepolle. Zo kunnen we een prognose
kunnen maken voor ons toekomstige
leerlingaantal. Dit kunnen we dan meenemen
in ons overleg naar de gemeente over extra
lokalen.
Tijdens deze open dag staan onze deuren ook

Paddentrek

open voor jongere broertjes/zusjes van onze

Op 20 en 21 maart gaan de beide groepen 5

huidige leerlingen. We organiseren deze dag

op paddentrek in het Kuinderbos bij Kuinre.

een peutermeespeelmoment om 10.30 uur. U

Na een uitleg door de boswachter gaan de

kunt zich aanmelden via

kinderen zelf op zoek naar padden om ze

directie@heidepolle.nl.

over de weg te zetten. Graag dus laarzen aan
die dag!

Voor beide dagen zoeken we nog ouders die
mee willen rijden en begeleiden tijdens deze
dag. We vertrekken bij schoolaanvang om
half negen en zijn rond twaalf uur weer op
school.
Het gaat op maandag 20 maart om groep 5b
van juf Stieneke en op dinsdag 21 maart om
hebben we vijf auto's nodig voor het vervoer.

Alvast
noteren

Als u mee wilt en kunt rijden, graag

20-24 maart

Heemkundeweken

aanmelden bij de betreffende leerkracht.

20 maart

Paddentrek groep 5B

21 maart

Paddentrek groep 5A

22 maart

Open dag

30 maart

Project “Ik eet beter”

groep 5a van juf Maayke. Voor beide groepen

Oud papier (herinnering)
Maandag 6 maart hebben we weer oud
papier. Deze keer doen we graag een
beroep op de volgende ouders:

de Ruiter
Veltman
Wagter
Burg
Wubs
v.d.Veen
de Jong
Heida
Veldhuis
de Jong

(Tygo)
(Aram)
(Quinten)
(Feline)
(Mirte)
(Ruben)
(Dex)
(Levi)
(Leandro)
(Charissa)

Agenda
6 maart

Schoolschaatsen gr 8

6 maart

Oud papier

6 maart

Boerderij bezoek gr 6

7 maart

Schoolschaatsen gr 6/7

2

