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Nieuwsbrief
Koningsspelen

KOMT U OOK GEZELLIG EVEN
KIJKEN?????

Op vrijdag 21 april 2017 organiseren
c.b.s. De Wegwijzer en o.b.s. Heidepolle onze

Alle groepen doen deze ochtend verschillende

gezamenlijke Koningsspelen-sportdag.

sport- en spelonderdelen. Vanaf 9:45 uur

De dag wordt geopend met de

bent u van harte welkom om uw kind(eren)

Koningsspelen-dans op het schoolplein,

van groep 3 t/m 8 op het sportveld van SIOS

daarna krijgen alle leerlingen een ontbijt

te komen aanmoedigen.

aangeboden in hun eigen groep.

Voor de kleuters bent u vanaf 9:30 uur van
harte welkom op het grote schoolplein van

De leerlingen van groep 1 en 2 van

Futura.

o.b.s. Heidepolle spelen vervolgens diverse
spelletjes op het grote schoolplein en de
leerlingen van groep 3 t/m 8 van beide
scholen gaan met de leerkrachten lopend
naar het SIOS-sportveld om daar hun
sportdag te spelen.
Deze dag worden de normale schooltijden

Schoolkorfbaltoernooi

gehandhaafd volgens het continu rooster.

Op woensdag 17 mei zal ook dit jaar weer op

Nummer : 26

Datum: 13 april 2017

het terrein van korfbalvereniging Leonidas in
Noordwolde het schoolkorfbaltoernooi worden
gehouden. We zoeken ouders, die willen
rijden of een team willen coachen.
U kunt zich aanmelden bij juf Janke/juf
Annemiek/meester Stefan. De kinderen, die
korfballen hebben hiervoor een brief mee
naar huis gekregen.
Let op! Om deze teams goed te kunnen
PLAATS: SIOS-accommodatie op sportpark
Molenwiek aan de Kruistraat.
Kleuters: Plein Futura

Jaargang: 2016-2017

KLEDING: Sportieve kleding waarin de
kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
sportschoenen voor buiten aan te bevelen
(geen turnschoenen).
LUNCH: De leerlingen van groep 3 t/m 8
nemen hun eigen lunch mee om op het
sportveld te nuttigen.

begeleiden, zijn alle kinderen (van groep 1
t/m 8) deze middag vrij vanaf 11.30 uur.

IEP toets groep 8

Oproep

De kinderen van groep 8 doen op 18 en 19

Bij het omkleden is Luca van den Berg zijn

april de IEP toets. (De nieuwe Cito Eind

FC Barcelona trainingsbroek kwijtgeraakt. We

toets). We wensen de kinderen en meester

vermoeden dat hij per ongeluk bij iemand

Stefan veel succes!

anders in zijn tas terecht is gekomen. Mocht
iemand zijn broek hebben gevonden, dan
kunt u dit melden bij de directeur.

Agenda
18/19 april

Iep toets (Eindtoets) gr 8

21 april

Koningsspelen

22 april

Meivakantie t/m 30 april

Vrijwillige contactavond
Op woensdag 3 mei organiseren we weer een
vrijwillig contactmoment voor de kinderen
van groep 1 t/m 7. De ouders van de
kinderen van groep 8 hoeven zich niet op te
geven. Zij hebben net de verwijsgesprekken
voor het voortgezet onderwijs gehad.

Alvast
noteren
1 mei

Schoolkamp gr 8 t/m 3 mei

Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt

3 mei

Vrijwillige contactavond

u aangeven dat u graag een gesprek wilt met

4 mei

Dodenherdenking gr 8

de leerkrachten van uw kind(-eren).

5 mei

Bevrijdingsdag, leerlingen vrij

8 mei

Schoolarts gr 2

8 mei

Leerlingenraad

8 mei

Oud papier

12 mei

Natuurwandeling gr 6

15 mei

Schoolarts gr 2

16 mei

Praktisch verkeersexamen

17 mei

Schoolkorfbaltoernooi

19 mei

Schoolreisje gr 5/6

19 mei

Natuurwandeling gr 8

25 mei

Hemelvaart t/m 28 mei

29 mei

Schoolarts gr 2

29 mei

Ontruimen

31 mei

Indianenfeest kleuters

Het kan ook zo zijn dat de leerkracht u
uitnodigt voor een gesprek.
Vanaf dinsdag 18 april hangen er
intekenlijsten bij de groepen. U kunt zich
inschrijven vanaf 15.45 uur tot 18.00 uur en
vanaf 19.00 uur.

HVO
Helaas is de HVO docent op dit moment ziek.
Onlangs is bekend geworden dat zij ook de
komende tijd afwezig zal blijven. Stichting
HVO primair probeert een geschikte
vervangster te zoeken.
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