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Nieuwsbrief
De routes, starttijden en verdere informatie
staan vermeld op

Avond
vierdaagse

www.avond4daagsewolvega.nl.
Iedereen heel veel plezier!!!!!

Dinsdag 6 juni a.s. gaan
we weer van start met

P.S. We beseffen, dat we niet alle kinderen

de avondvierdaagse. U

een shirt met korte mouwen hebben kunnen

heeft hierover een brief

geven. Hiervoor hebben we te weinig

ontvangen.

T-shirts. We hopen op uw begrip.

Wilt u de schoolshirts na afloop NIET wassen
en binnenstebuiten mee teruggeven naar

Facebook

school op de maandag na de

Aan het begin van een schoolloopbaan geven

avondvierdaagse?

ouders aan of er wel/geen foto’s van hun
kind/kinderen op Facebook geplaatst mogen

Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd wordt

worden. Als school bekijken wij alle foto’s

opgehaald van het terrein van FC Wolvega,

zodoende zorgvuldig, voor wij deze op

de kinderen zijn met 5 km ongeveer een uur

Facebook plaatsen.

onderweg en met 10 km twee uur.
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Onlangs zijn er door ouders op hun eigen

Afstanden en vertrektijden dinsdag,
woensdag, donderdag:

Facebookpagina foto’s geplaatst van

groep 3/4
4x 5km

aanwezig:
18.00 uur

vertrek:
18.15 uur

schoolreisjes/indianenfeest. We willen u

groep 5
4x 5km

aanwezig:
18.00 uur

vertrek:
18.15 uur

groep 5
4x 10km

aanwezig:
17.45 uur

vertrek:
18.00 uur

groep 6/7/8
4x 10km

aanwezig:
17.45 uur

vertrek:
18.00 uur

Let op! Op vrijdag moet iedereen om
18.00uur aanwezig zijn, iedereen
vertrekt dan om 18.15 uur!!!
De laatste avond verwachten we rond 20.0020.30 uur terug te zijn.
Als u de kinderen weer ophaalt van het
terrein bij FC Wolvega, wilt u dit dan aan de
leerkracht doorgeven.

schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het
vragen op uw persoonlijke facebookpagina
voortaan alleen foto’s te plaatsen van uw
eigen kind/kinderen en zo de wens van
andere ouders te respecteren, die hun eigen
kind liever niet op Facebook geplaatst zien
worden. Alvast bedankt!

Schoolreisje groep 3a,3b en 4
Maandag 3 juli gaan de groepen 3a, 3b en 4
naar Duinen Zathe. Hiervoor zijn we nog
opzoek naar hulpouders. Er hangt een lijst
achter de deur van de betreffende groepen,
waar u zich op in kunt schrijven. Inschrijven
kan tot en met 9 juni.

Schoolreisje groep 7
Donderdag 29 juni gaat groep 7 naar het
Outdoor Belevenispark “Joytime” in Grolloo.
Hiervoor zijn we nog opzoek naar één
hulpouder. U kunt zich aanmelden bij de
leerkracht of via directie@heidepolle.nl.
Inschrijven kan tot en met 9 juni.

Agenda
5 juni

Pinksteren, leerlingen vrij

6 juni

Avondvierdaagse t/m 9 juni

Alvast noteren
12 juni

Oud papier

12 juni

Toetsweken t/m 23 juni

23 juni

Viswedstrijd

29 juni

Schoolreisje groep 7

29 juni

MR vergadering

30 juni

Margedag,
leerlingen vrij
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