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Nieuwsbrief
Parkeren

Deze dag staat in het teken van
kennismaking. Kennismaking met elkaar,

Het is erg druk met halen en brengen van

maar ook kennismaken met een grote

kinderen bij school. Hierdoor wordt het

diversiteit aan sporten. Sporten die niet

onoverzichtelijk met auto’s en daardoor heen

wekelijks op het gymnastiekrooster staan.

fietsende en lopende kinderen. We willen u er

Onze leerlingen zullen kennismaken met

nog even op wijzen dat de straat en de

fierljeppen,

parkeerplaats voor omwonenden bedoeld is

badminton en

en dat ouders daar dus eigenlijk helemaal

voetbal.

niet mogen parkeren. We willen u vragen om
te parkeren op de parkeerplaats bij de

Meester Klaas gaat

gymzaal.

eerst met de
leerlingen op de fiets
naar sportcentrum ‘De Steense’ en
vervolgens naar het sportveld van het Linde

Jaargang: 2017-2018

Nummer : 1

Datum: 8 september 2017

College om de verschillende clinics te volgen.

Vervanging
juf
Janneke/meester Stefan

De leerlingen moeten deze dag hun
sportkleding aantrekken. Een trainingspak is
wellicht ook handig met oog op het
verplaatsen tussen de clinics.

Komende maandag is de begrafenis van juf
Janneke haar moeder. Juf Janneke zal

Voor het voetbal hebben de leerlingen

komende week drie dagen vervangen worden

schoenen nodig voor buiten, maar voor de

door juf Wietske. De andere dagen hebben

andere twee clinics (badminton en

we een externe invalster gevonden. Juf Jeltje

fierljeppen) hebben ze zaalschoenen nodig.

Haarsma.
De sportdag wordt gezamenlijk afgesloten in
Meester Stefan wordt de maandag en dinsdag

een zaal van Victoria Park. Hier kan een

vervangen door meester Klaas.

eigen lunchpakketje genuttigd worden. Het is
handig om deze dag extra drinken (water)

Juf Tineke zal de dinsdag groep 6B voor haar

mee te geven!

rekening nemen.
Op deze manier hebben we de vervanging

Oud papier

voor een groot deel vorm kunnen geven met

Maandagavond 11 september hebben we

onze eigen vaste leerkrachten.

weer oud papier. Deze keer doen we graag
een beroep op de volgende ouders:

Sportdag groep 8
Vrijdag 15 september aanstaande heeft groep
8 een sportdag. Deze sportdag wordt
georganiseerd voor de scholen van Comprix.

Donker
Duinkerken
Tahiri
Hulstijn

(Laiza)
(Tristan)
(Erion)
(Jelger)

v. Vilsteren
Sikkema
Kelderhuis
Rikkers
v.d. Schief
Wildenberg

(Amber)
(Aron)
(Leroy)
(Nikki)
(Emma)
(Colin)

groep 1 bij juf Corrie. Keano komt bij
meester Harmen in groep 1.
Van harte welkom op onze school. We
wensen de kinderen een fijne en een
plezierige schooltijd toe!

Het volgende bericht van de oudervereniging:
Voor de zomervakantie hebben we een
oproep gedaan aan u, om u op te geven voor
een vaste groep oud-papier-rijders. Helaas is
het aantal aanmeldingen nog niet voldoende.
We hebben zodoende besloten om het oud
papier voort te zetten, zoals we dat ook in de
voorgaande jaren hebben gedaan. Binnenkort
ontvangt u een nieuwe indeling.
We willen de ouders,
die zich hadden
aangemeld bedanken.
Wellicht dat we in de
toekomst nog eens een
beroep op jullie zullen
doen.
Voor komende maandag zijn we op zoek naar
een ouder, die de winkeliersroute wil rijden.
Een ouder met een bus of een kar. Het oud
papier moet voor 17.00 uur opgehaald zijn.
U kunt zich aanmelden via
directie@heidepolle.nl.

Rapport mee
Zouden alle kinderen de rapporten weer in
kunnen leveren?

Run voor Kika
Zoals wellicht bekend is Sil, het zoontje van
juf Annemiek, genezen van de ziekte
leukemie. Een ernstige ziekte en we zijn dan
ook erg blij, dat het op dit moment zo goed
met hem gaat. Op 1 oktober zal juf Annemiek
deelnemen aan de Run voor Kika met een
eigen team: “Team Sil”. Een hardloopwedstrijd om geld op te halen voor
onderzoek naar kinderkanker. Als school
vinden we dit een erg mooi doel en we willen
juf Annemiek graag steunen.
Kinderen die hier aan mee willen doen,
kunnen de komende week lege flessen
inleveren op school. De opbrengst van het
statiegeld is dan voor “Team Sil”.
Ook is het mogelijk, dat kinderen thuis/in de
buurt andere klusjes/acties gaan doen,
waarmee ze geld ophalen voor “Team Sil”. In
school zal een grote spaarpot komen te staan
waarin kinderen het opgehaalde geld kunnen
storten.
Iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt zeer
door ons gewaardeerd.
Uiteraard is het ook mogelijk, om in deze
spaarpot een kleine donatie te doen voor

Nieuwe leerlingen
Deze week verwelkomen we Daniëlle Wagter,
Mobin Mohammadi en Keano Jonker bij ons

“Team Sil”, voor ieder die dat wil. Op deze
wijze hebben de leerkrachten al gezorgd voor
een mooi startbedrag.

op school. Daniëlle en Mobin komen beide in
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Op al deze manieren, hopen we juf Annemiek

moeders die hier mee zouden willen helpen.

en “Team Sil” te ondersteunen in het leveren

U kunt zich aanmelden via

van een mooie bijdrage aan het onderzoek

directie@heidepolle.nl.

naar deze vervelende ziekte.

Website/
Facebook
Ook dit schooljaar gaan we weer regelmatig
foto’s van allerlei activiteiten op de website
en Facebook plaatsen. Mocht u er bezwaar
tegen hebben, dat er foto’s van uw kind
geplaatst worden, dan
kunt u dit aangeven

Agenda

bij juf Gonda via

11 september Oud papier

directie@heidepolle.nl.

13 september Luizencontrole
15 september Sportdag Comprix gr 8

Noodsituatie

Alvast noteren
21 september MR vergadering

In geval van nood kunt u de directeur, Gonda

25 september Week van de pauzehap gr 5-8

Stienstra, altijd bereiken op telefoon

25 september Informatieavond

nummer: 06-18994316.

30 september Rondje Lindewijk

Info avond
Maandagavond 25 september is de informatie

2 oktober

Oud papier

3 oktober

Informatieavond gr 8

4 oktober

Start Kinderboekenweek

12 oktober

Boekenmarkt

avond op school. Vanaf 19.15 uur bent u van
harte welkom. Houdt u deze datum vast vrij.
Dinsdagavond 3 oktober is er een info avond
voor de ouders van de kinderen van groep 8.
U bent welkom vanaf 19.15 uur.

Poppenhuis
Voor de groepen 1 en 2 hebben we een groot
poppenhuis gekregen van Doomijn (ongeveer
barbieformaat). We hebben alleen nog geen
materialen voor de inrichting. Mocht u leuke
spulletjes/poppen voor ons hebben, dan kunt
u terecht bij juf Corrie/meester Harmen.

Luizenouders gevraagd
Elke 2e week na een vakantie vindt de
luizencontrole plaats. We zoeken nog enkele
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