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Nieuwsbrief
Varkentjes wassen

Mediagebruik

Nog niet alle kaarten voor het varkentjes

In de groepen 6, 7 en 8 hebben we

wassen zijn ingeleverd. We willen u vragen

regelmatig aandacht voor goed mediagebruik

om de kaarten zo snel mogelijk in te leveren.

en de do’s en dont’s op internet en in

Ook als de kaart nog niet open is gekrast,

Appverkeer. Ondanks dat, bereiken ons

dan kunnen we die

regelmatig signalen dat er in verschillende

terugsturen.

app-groepen en berichten ongewenste dingen
gebeuren. Dit gebeurt in de vrije tijd van
kinderen, maar heeft natuurlijk ook invloed
op de sfeer in de groep en het functioneren
van leerlingen op school. Wij voelen een
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Skeeleren

het mediagebruik van de kinderen in goede

Op donderdag 30 maart gaan de kinderen

banen te leiden. Wij vragen u daarom

van groep 3a, 3b, 4, 5a en 5b skeeleren

geregeld samen met uw kind (mee) te kijken

tijdens de gymnastiekles. We hebben het

in zijn/haar chatgeschiedenis en hem of haar

rooster iets gewijzigd, zodat alle groepen

bij te sturen in zijn/haar internetgedrag,

kunnen skeeleren. De kinderen moeten deze

mocht dat nodig zijn. Dit blijkt één van de

dag hun gymkleren meenemen. Kinderen, die

meest effectieve methoden te zijn om het

zelf skeelers hebben mogen deze meenemen.

media gebruik van uw kind in goede banen te

De overige kinderen krijgen skeelers van de

leiden. Voor meer informatie kunt u via

organisatie.

onderstaande link een praktische brochure
downloaden.
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/PublicatieNJi/Tipsheet-mediagebruik-6-12-jaar-voorouders.pdf

Gemeentelijke
Schoonmaakdag
Op vrijdag 31 maart doen de scholen in
Weststellingwerf mee aan de Gemeentelijke

Jaargang: 2016-2017

grote gezamenlijke verantwoordelijkheid om

Schoonmaakdag. Vrijdagmiddag gaan de
leerlingen van groep 5 t/m 8 de wijk en het
Zuiderpark 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.

Koningsspelen

Ik eet beter

Op 21 april zijn de Koningsspelen. Dit jaar

Donderdag 30 maart

organiseren we deze dag samen met CBS de

krijgen de leerlingen

Wegwijzer. U heeft deze week een brief

van groep 5/6/7/8

ontvangen, waarmee u zich op kunt geven

lessen in het kader

als hulpouder. Ook oud leerlingen/opa’s en

van de gezonde

oma’s zijn deze dag welkom om te komen

school.

helpen. Alle hulp is welkom! Het
opgavestrookje kunt u inleveren bij de

De kinderen van groep 5 gaan aan de slag

leerkracht van uw kind.

met een moestuinpakket. De kinderen van
groep 6 krijgen een lesprogramma met als

Schoolfotograaf

thema: “Over de tong”. Groep 7 een testlab
en de kinderen van groep 8 een

Op dinsdag 4 april en woensdag 5 april komt

klassenlunch. Groep 8 hoeft deze dag dus

de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan dan op

geen lunchpakket mee naar school te nemen.

de foto. Mocht het niet lukken in deze twee

In alle groepen wordt gewerkt aan de hand

dagen, dan is er nog een uitloop mogelijk op

van de “Schijf van vijf”. We wensen de

donderdag 6 april. Er worden individuele

kinderen veel plezier met dit project.

foto’s gemaakt, foto’s van broertjes en zusjes
en groepsfoto’s.
Het is mogelijk om met jongere of oudere
broertjes/zusjes, die niet op OBS Heidepolle
zitten, op de foto te gaan. Deze foto’s worden
op dinsdag 4 april om 8.15 uur genomen.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan
bent u van harte welkom.

Agenda
27 maart

De kinderen van groep 8 mogen op dinsdag 4

Heemkunde weken
t/m 31 maart

april gelijk om 8.30 uur op OBS Heidepolle

30 maart

Project “Ik eet beter”

komen. Als de foto’s klaar zijn gaat groep 8

30 maart

Skeeleren groep 3-5

samen met meester Stefan op de fiets naar

31 maart

Gemeentelijke

OBS Zuid.

schoonmaakdag gr 5-8

Digitale schoolkrant

Alvast noteren

Deze keer een mooie bijdrage van groep 5B

3 april

Oud papier

over de paddentrek en het bezoek aan de

4/5/(6) april

Schoolfotograaf

molen.

6 april

Theoretisch verkeersexamen

10 april

Schoolarts gr 2

12 april

Schoolvoetbaltoernooi

14 april

Vrij t/m 17 april Pasen

18/19 april

Iep toets (Eindtoets) gr 8

21 april

Koningsspelen

22 april

Meivakantie t/m 30 april
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