OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nll

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Werkbezoek
Gemeenteraadsleden en
College van B&W

gewonnen. We willen iedereen die ons
geholpen heeft hartelijk bedanken!

Het werkbezoek van de gemeenteraadleden

Schoolreisje groep 7

afgelopen maandag is goed verlopen. De

De bestemming van het schoolreisje voor

raadsleden waren enthousiast over hoe wij

groep 7 is inmiddels bekend. Zij gaan op

het brede school concept vormgaven in de

donderdag 29 juni naar het Outdoor

praktijk. We hebben de raadsleden tijdens

Belevenispark “Joytime” in Grolloo.

een rondleiding goed kunnen laten ervaren
waarom uitbreiding de hoogste prioriteit
heeft. De raadsleden hebben aangegeven dit
punt mee terug te nemen naar de andere
gemeenteraadsleden en het College van
B&W.

Benodigdheden
pleinfeest groep
1/2
Voor het indianenfeest
voor groep 1/2 op 31 mei

Datum: 19 mei 2017

hebben we de volgende materialen nodig:
- Kleden en lange stokken om een wigwam
van te maken.
- Indianententen.

Ouderenquête (herinnering)

- Oude gordijnen.
Mocht u deze benodigdheden voor ons te leen

We hebben een melding gekregen, dat er

hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de

vorige week onderhoudswerkzaamheden

leerkrachten van groep 1/2.

Nummer : 30

waren aan de website voor het invullen van
de ouderenquête. We zien, dat het
responspercentage op de enquête op dit
moment ook nog erg laag is. We hebben
zodoende besloten om u nog een week extra
de tijd te geven om de enquête in te vullen.

Jaargang: 2016-2017

U heeft tot 28 mei a.s. de tijd.

Schoolkorfbal

Vanuit de
oudervereniging

Het schoolkorfbaltoernooi was een groot

Er was woensdag onrust en onduidelijkheid

succes. Van onze school deden maar liefst

over de verdeling van de nieuwe schoolshirts,

125 kinderen mee. Een hele middag gezellig

daarom enige uitleg. Wij hebben met de

samen sporten. Ieder kind kreeg een vaantje

opbrengst van de actie 'varkentjes wassen'

en een aantal teams hebben zelfs een beker

96 nieuwe schoolshirts kunnen kopen. Dat is

uiteraard niet voldoende voor onze hele
school. Op woensdagochtend waren de
nieuwe shirts nog niet binnen en hebben we
aan de korfballende kinderen het oude,
vertrouwde Heidepolle shirt uitgedeeld. Om
10.45 kwamen alsnog de nieuwe shirts
binnen. Wij hebben toen snel een beslissing
over de verdeling moeten nemen, drie
kwartier later ging de school al uit! We
hebben besloten om in elk geval de
kampioensteams in het nieuwe shirt te laten
spelen en de rest van de shirts hebben we zo
goed mogelijk geprobeerd te verdelen. Hierbij
hebben we niet iedereen tevreden kunnen
stellen, dat begrijpen wij uiteraard! Dit is
typisch zo'n situatie: 'Wanneer en hoe doe je
het goed?'. We hopen op uw begrip.

Schoolshirts
Willen alle korfballers komende week hun
schoolshirt inleveren bij de leerkrachten?

Agenda
25 mei

Hemelvaart t/m 28 mei

Alvast noteren
29 mei

Ontruimen

31 mei

Indianenfeest kleuters
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