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Nieuwsbrief

Werkbezoek
Gemeenteraadsleden en
College van B&W

Ouderenquête (herinnering)

Komende maandag hebben we, samen met

ouderenquête. We zijn blij te zien, dat al een

de Wegwijzer en Doomijn, de

aantal ouders deze enquête heeft ingevuld.

gemeenteraadsleden en het college van B&W

Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan

bij ons op locatie uitgenodigd voor een

willen we u vragen om dit alsnog te doen. U

werkbezoek. We willen hen laten zien en

heeft tot 20 mei a.s. de tijd.

Ieder gezin heeft vorige week een inlogcode
meegekregen voor het invullen van de

ervaren hoe het brede school concept werkt
in de dagelijkse praktijk en hoe dat concept
er mede voor zorgt dat het gebouw uit haar
jasje gegroeid is. Tijdens de rondleiding door
het gebouw kunnen de genodigden zelf
ervaren waarom uitbreiding de hoogste
prioriteit heeft. Uiteraard hopen we dat de
aanwezige Raadsleden de wens tot
uitbreiding op locatie Futura gaan
ondersteunen.

Datum: 4 mei 2017

Aangezien we aan de gemeente willen laten
zien, dat wij vinden, dat ook groep 8 bij ons
op school hoort te zitten, willen we de
kinderen van groep 8 deze dag lesgeven bij
ons op school. Om 8.30 uur worden de
kinderen dus op OBS Heidepolle verwacht.
Zij gaan na het bezoek van de raadsleden
samen met meester Stefan op de fiets naar
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Boerderijbezoek
gr 5a
In groep 5a zijn we bezig
met thema 'de boerderij'
voor aardrijkskunde. Als afsluiting gaan de
kinderen op dinsdag 16 mei op bezoek bij
een boerderij in Steenwijk. We vertrekken
om half 12 en zijn om 2 uur weer terug op
school.

Benodigdheden pleinfeest
groep 1/2
Voor het indianenfeest voor groep 1/2 op 31
mei hebben we de volgende materialen
nodig:
- Kleden en lange stokken om een wigwam
van te maken.
- Indianententen.
Mocht u deze benodigdheden
voor ons te leen hebben, dan
kunt u dit doorgeven aan de
leerkrachten van groep 1/2.

IEP toets (Eindtoets gr 8)

Vijfde ziekte

Deze week kregen we de uitslag van de IEP

Er zijn kinderen van school, die de Vijfde

toets. Het landelijk gemiddelde was 78,3.

ziekte hebben gekregen. In de bijlage vindt u

Onze gemiddelde score was 81,2. Ieder kind

meer informatie over deze ziekte.

heeft mooi gescoord op het niveau, wat bij
hem/haar past. Goed gedaan, groep 8!!

Als een kind met de Vijfde ziekte zich goed
voelt dan kan het gewoon naar school. Het
kind is al besmettelijk voordat het ziek is. Het
kan andere kinderen al hebben besmet en
daarom helpt het thuis houden van het zieke
kind niet om verspreiding van
Vijfde ziekte te voorkomen.

Agenda
Schoolkorfbaltoernooi

Woensdag

15 mei

Schoolarts gr 2

16 mei

Boerderijbezoek

17 mei hebben de kinderen

gr 5a

schoolkorfbaltoernooi. We doen met 20

16 mei

Praktisch verkeersexamen

korfbalteams mee. Om deze teams goed te
kunnen begeleiden, zijn alle kinderen (van

17 mei

Schoolkorfbaltoernooi

19 mei

Schoolreisje gr 5/6

groep 1 t/m 8) deze middag vrij vanaf
11.30 uur.

19 mei

Natuurwandeling gr 8

De korfballers vertrekken om 12.15 uur weer

Alvast noteren

vanaf school.

25 mei

Hemelvaart t/m 28 mei

29 mei

Schoolarts gr 2

29 mei

Ontruimen

31 mei

Indianenfeest kleuters

Schoolreisje groep 5/6
Vrijdag 19 mei gaan de kinderen van groep 5
en 6 op schoolreisje naar Ponypark
Slagharen. In de bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u hierover meer informatie. We wensen
de kinderen en begeleiders veel plezier!
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