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Nieuwsbrief
Juf Stieneke

Video opnames

We beginnen met goed

Maandag 10 april zal juf Tineke ivm een

nieuws. Juf Stieneke is

stageopdracht video opnames maken van

zwanger. Bij dezen willen

haar gymles aan groep 5B. Op die manier

we haar en Roderik van

kan zij feedback krijgen op de wijze waarop

harte feliciteren!

zij lesgeeft. De beelden worden op haar
opleiding besproken en daarna gewist.
Mocht u bezwaren hebben tegen het filmen

Juf Stieneke zal met

van uw zoon/dochter geeft u dit dan aan bij

zwangerschapsverlof

de directeur van de school.

gaan in het nieuwe schooljaar.

Pasen

Koningsspelen
Op 21 april zijn de

zoeken deze middag nog enkele ouders, die

organiseren we deze

willen begeleiden voor de groepen 1 t/m 4. U

dag samen met CBS de

kunt zich aanmelden bij de leerkrachten.

Wegwijzer.
Er zijn nog niet

Continurooster

Jaargang: 2016-2017

Datum: 31 maart 2017

Koningsspelen. Dit jaar

Nummer : 24

Op donderdag 13 april vieren we Pasen. We

voldoende begeleiders voor deze dag
beschikbaar. We zoeken nog ouders/oud
leerlingen of opa’s en oma’s, die ons kunnen
helpen. Alle hulp is welkom!
U kunt zich aanmelden bij meester Harmen of
door een mail te sturen naar:
directie@heidepolle.nl.

Waterpokken

Er zijn kinderen, die zuivelproducten

Er zijn kinderen van school, die de

meenemen naar school voor de lunch. Wij

waterpokken hebben gekregen. In de bijlage

hebben op school geen koelboxen/koelkasten

vindt u meer informatie over deze ziekte.

om het eten/drinken van alle kinderen in te
doen. We willen de ouders vragen om even

Als een kind met waterpokken zich goed voelt

creatief om te gaan met producten die u

dan kan het gewoon naar school. Het kind is

meegeeft voor de lunch op

al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan

warme dagen. U kunt

andere kinderen al hebben besmet en

bijvoorbeeld denken aan

daarom helpt thuis houden van het zieke kind

houdbare melk of water.

niet om verspreiding van waterpokken te
voorkomen.

Schoolvoetbaltoernooi

de middag worden de winnaars bekend
gemaakt.

Woensdag 12 april gaan we met vijf teams
naar het schoolvoetbaltoernooi in Wolvega,

Verder zal er naar alle waarschijnlijkheid een

Sportpark Molenwiek. De kinderen die

standje van de GGD komen waar de kinderen

meedoen, hebben hierover een brief

ook wat kunnen doen en waar ouders nader

ontvangen.

geïnformeerd kunnen worden over JOGG.

Alle kinderen, die voetballen moeten op de
fiets op school komen. Zij eten op school en
gaan daarna onder begeleiding van de
leerkrachten op de fiets naar het voetbalveld.
Na afloop is het de bedoeling dat de kinderen
zelf bij het voetbalveld op worden gehaald.

Schoolkorfbal
Woensdag 17 mei hebben de kinderen
schoolkorfbaltoernooi. We doen met 20
korfbalteams mee. Om deze teams goed te
kunnen begeleiden, zijn alle kinderen (van
groep 1 t/m 8) deze middag vrij.

Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd
om onze teams aan te moedigen! We wensen
de teams veel succes!
In de bijlage van
deze nieuwsbrief
vindt u het
programma van het
voetbaltoernooi. Dan
kunt u zelf kiezen
welke wedstrijden u
wilt bekijken.

Schoolfotograaf

De kinderen krijgen

Op dinsdag 4 april en woensdag 5 april komt

komende week nog

de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan dan op

een indeling van de

de foto. Mocht het niet lukken in deze twee

teams mee naar

dagen, dan is er nog een uitloop mogelijk op

huis.

donderdag 6 april. Er worden individuele
foto’s gemaakt, foto’s van broertjes en zusjes
en groepsfoto’s.

JOGG en schoolvoetbal

Het is mogelijk om met jongere of oudere

Bij het schoolvoetbaltoernooi is het thema

broertjes/zusjes, die niet op OBS Heidepolle

van JOGG (= Jongeren Op Gezond Gewicht)

zitten, op de foto te gaan. Deze foto’s worden

Weststellingwerf 'water drinken'. Om dit te

op dinsdag 4 april om 8.15 uur genomen.

stimuleren zal er een watertappunt

Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan

gerealiseerd worden waar een drinkbidon

bent u van harte welkom.

gevuld kan worden.
De kinderen van groep 8 mogen op dinsdag 4
Op de oefenhoek van FC Wolvega kunnen alle

april gelijk om 8.30 uur op OBS Heidepolle

kinderen hun schotkracht 'testen'. Hierbij is

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

een 'JOGG' t-shirt te winnen. (3 categorieën:

samen met meester Stefan op de fiets naar

groep 3-4; groep 5-6 en groep 7-8 voor

OBS Zuid.

zowel jongens als meisjes). Op het eind van
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We werken met het volgende schema:
(Let op! Dit schema is onder voorbehoud!)
Het kan zijn, dat er groepen verschuiven
doordat het sneller/langzamer gaat dan
gedacht.

Burger
v.d. Wal
Ensing
Hassing
de Groot

(Dana)
(Suze)
(Renate)
(Dynah)
(Rik)

Dinsdag 4 april:
- Broertjes/zusjes.
- Groep 8
- Groep 5A
- Groep 5B
- Groep 6
Woensdag 5 april:
- Groep 1/2A
- Groep 1/2B

Agenda

- Groep 3A
- Groep 3B
- Groep 4
- Groep 7

Schoolreisje groep 5a,5b en 6
Vrijdag 19 mei gaan de groepen 5a, 5b en
6 naar Slagharen. Hiervoor zijn we nog
opzoek naar hulpouders. Er hangt een lijst
achter de deur van meester Bauke waar u
zich op in kunt schrijven. Uit iedere groep
wordt er 1 ouder geloot. Inschrijven kan
tot en met 7 april.

3 april

Oud papier

4/5/(6) april

Schoolfotograaf

6 april

Theoretisch verkeersexamen

Alvast noteren
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

Oud papier (herinnering)
Maandag 3 april hebben we weer oud papier.
Deze keer doen we graag een
beroep op de volgende ouders:

Schuurman
Pen
Bruinenberg(
Veldhuizen

(Mara-Lynn)
(Sarah)
(Kyan)
(Elena)
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