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Nieuwsbrief
Open dag

Gymnastiek groep 3B en 5A

Op woensdag 22

Op maandag 20 maart hebben de kinderen

maart van 08.30-

van groep 5A gymnastiek. Zij ruilen met

12.00 uur is er een

groep 3B. Op woensdag 22 maart gaan de

open dag bij alle

kinderen van groep 3B gymmen. Dit is een

scholen van stichting

eenmalige verandering i.v.m. het

Comprix. Tijdens de

schoolexamen van Redouan. Denkt u erom

open dag staan onze

dat u op de juiste dagen de kinderen hun

deuren open voor

gymspullen mee laat nemen? Bedankt voor

alle nieuwe ouders

uw medewerking.

en kinderen, die
graag eens op onze
school willen komen
kijken.
We organiseren deze
dag een peutermeespeelmoment om 10.30
uur. U kunt zich aanmelden via
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directie@heidepolle.nl.

Molenbezoek

Skeeleren
Op donderdag 30 maart gaan de kinderen

De heemkundeweken staan dit jaar in het

van groep 3A, 3B, 4, 5A en 5B skeeleren

teken van molens. En natuurlijk hoort daar

tijdens de gymnastiekles. We hebben het

een bezoekje aan molen Windlust bij.

rooster iets gewijzigd, zodat alle groepen

Dit bezoek zal voor de kinderen van groep

kunnen skeeleren. De kinderen moeten deze

2B, 3A, 3B, 7 en 8 plaatsvinden op dinsdag

dag hun gymkleren meenemen. Kinderen, die

21 maart. De groepen 2A, 4, 5A, 5B en 6

zelf skeelers hebben mogen deze meenemen.

gaan op donderdag 23 maart.

De overige kinderen krijgen skeelers van de

Voor alle groepen zoeken we begeleiders.

organisatie.

Vindt u het leuk om te helpen, dan kunt u
zich aanmelden bij de leerkrachten.

Varkentjes
wassen
De kinderen kunnen
nog tot en met zondag
19 maart hun best
doen om de kraskaart
van het varkentjeswassen vol te krijgen. We
willen de kinderen vragen om de kaarten
komende maandag 20 maart weer in te
leveren.

Koningsspelen

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

Op 21 april zijn de Koningsspelen. Dit jaar

Binnenkort vindt er weer een incasso van de

organiseren we deze dag samen met CBS de

vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor

Wegwijzer. Binnenkort ontvangt u hierover

het schoolreisje plaats. Als u een machtiging

meer informatie. Maar houdt u deze datum

heeft afgegeven hoeft u verder niks te doen.

vast vrij! Het belooft een leuke dag te
worden!

De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,
omdat wij mede hierdoor de feesten en
andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
bekostigen.

Brengen en halen van de
kinderen
Gemeentelijke
Schoonmaakdag

We willen u vragen de veiligheid van de
kinderen in acht te nemen bij het naar school
brengen/halen van de kinderen. Wilt u er op

Op vrijdag 31 maart doen de scholen in

letten, bij het parkeren van uw auto, dat de

Weststellingwerf mee aan de Gemeentelijke

verkeerssituatie overzichtelijk blijft voor de

Schoonmaakdag. Vrijdagmiddag gaan de

kinderen. U kunt het beste parkeren op het

leerlingen van groep 5-8 de wijk en het

daarvoor bestemde parkeerterrein.

Zuidpark in om zwerfafval op te ruimen.
Iedere groep heeft zijn eigen route. We
zoeken nog enkele ouders die kunnen
begeleiden. U kunt zich aanmelden bij de
leerkrachten.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 4 april en woensdag 5 april komt

Agenda

de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan dan

20-24 maart

Heemkundeweken

weer op de foto. Mocht het niet lukken in

20 maart

Paddentrek groep 5B

deze twee dagen, dan is er nog een uitloop

21 maart

Paddentrek groep 5A

mogelijk op donderdag 6 april. Er worden

21+23 maart

Molenbezoek

individuele foto’s gemaakt, foto’s van

22 maart

Open dag

broertjes en zusjes en groepsfoto’s.
Het tijdschema volgt in een komende
nieuwsbrief.

Alvast noteren
30 maart

Project “Ik eet beter”

30 maart

Skeeleren groep 3-5

31 maart

Gemeentelijke
schoonmaakdag gr 5-8
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