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Nieuwsbrief
Noodlokalen

Afgelopen week heb ik daarvoor de data voor
de opleidingsdagen ontvangen. Hier hoort

Het is zover! Komende week kunnen we de

ook een tweedaagse bij en deze valt precies

noodlokalen in gebruik nemen. Maandag

op de datum, die wij gepland hadden voor de

zullen wij, na schooltijd, alle materialen

informatieavond. Aangezien we willen dat de

verhuizen. Vanaf dinsdagochtend krijgen de

directeur aanwezig is op de informatie avond,

kinderen van groep 7 en 8 les in de

hebben wij als team besloten om deze avond

noodlokalen. De kinderen van groep 1/2

te verplaatsen naar donderdagavond 28

kunnen vanaf dan het speellokaal weer

september. Vanaf 19.15 uur bent u van harte

gebruiken voor de gymlessen.

welkom.

We zijn erg blij dat het nu toch gelukt is! Fijn
dat groep 8 weer “thuis” komt!

De avond zal geopend worden met een
algemeen deel over de actuele
ontwikkelingen in ons onderwijs. Daarna
gaan de ouders naar de groep van hun kind.

Automatische incasso
Vanuit de oudervereniging:

Na de pauze vindt er een wisseling plaats,
zodat ouders ook nog de
groep van een tweede kind

Datum: 15 september 2017

kunnen bezoeken. We
Wegens een administratieve fout, heeft er in

hebben geen centrale

juli geen automatische incasso

afsluiting, dus als u slechts 1

plaatsgevonden van de vrijwillige

groep hoeft te bezoeken

ouderbijdrage van vorig schooljaar.

hoeft u niet te wachten tot

Rond 20 september zal deze automatische

aan het eind.

incasso alsnog worden uitgevoerd. Ouders,
die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit

Doel van de informatieavond:

aangeven bij de directeur:

Informatievoorziening door de juf of meester

directie@heidepolle.nl

van de betreffende groep.

Ook ouders, die via een factuur betalen,
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zullen op 20 september alsnog de factuur
ontvangen van vorig schooljaar.
Onze excuses voor dit ongemak.

De informatieavond is erg belangrijk, omdat
een grote betrokkenheid van ouders in het
belang is van de ontwikkeling van uw kind.
Wij hopen dan ook op een grote opkomst.
Het programma is als volgt:

Mariska Rikkers



19.30-20.00 uur: Centrale opening

Penningmeester Oudervereniging



20.00-20.45 uur: Ronde 1



20.45-21.00 uur: Koffie



21.00-21.45 uur: Ronde 2

Info avond- nieuwe datum
Om als directeur in ontwikkeling te blijven en

De informatieavond voor de ouders van groep

op de hoogte te blijven van de actuele

8 bleek tegelijk te vallen met de informatie

ontwikkelingen in het onderwijs, ga ik

avond van het Comperio College. Aangezien

(Gonda) dit jaar een opleiding volgen.

een aantal kinderen uit groep 8 hier naartoe

gaan, hebben we besloten onze informatie
avond te verschuiven naar donderdag 5
oktober. U bent welkom vanaf 19.15 uur.
Deze avond zal met name over de overgang
naar het voortgezet onderwijs gaan. Er wordt

doen! U kunt kiezen uit kinderen van groep
3/4, 5/6 en 7/8. Onze vrijdagmiddag duurt
van 12:30-14:00 uur.
Opgeven kunt u bij meester Harmen. Of
via de mail. directie@heidepolle.nl.

veel informatie gegeven over de nieuwe
toelatingsregels. Voor ons en uw kind van
groot belang. Ook deze avond hopen we dus

Cultuur

op een grote opkomst.

In het kader van cultuur, doen wij dit jaar
mee met het “Veerkieker” project. Voor elke

Het programma is deze avond als volgt:

groep wordt een leuke workshop of gastles
georganiseerd. De kinderen van groep 4 gaan



19.15: Opening directeur

op 2 oktober naar de Schrieversronte in



19.20: Informatie groep 8

Oldeberkoop. Beide groepen 4 gaan samen
op pad. We zoeken voor dit leuke uitstapje
ouders die willen rijden. We vertrekken rond
half 11 en zijn rond 13 uur weer terug.
Ouders kunnen zich melden bij juf Janke of
juf Maayke.

Staken 5 oktober
Zoals u via de media wellicht heeft vernomen
zullen leerkrachten uit het basisonderwijs op
de “dag van de leraar” gaan staken. Deze
dag valt op donderdag 5 oktober. Ook onze
school zal meedoen aan deze stakingsdag. De
school is deze dag gesloten.

Oproep hulpouders circuit
Op vrijdagmiddag hebben we op de
Heidepolle een creatieve middag voor de
groepen 3 t/m 8. Hierbij kunt u denken

aan: tekenen, handvaardigheid, textiel,
drama, dans, sport en spel, techniek,
natuur, koken enz. Om een zo breed
mogelijk aanbod te bieden aan onze
kinderen, zijn wij op zoek naar u! Vindt u
het leuk om te tekenen of schilderen, vindt
u het leuk om met kinderen te koken of
heeft u een bijzondere hobby die u met
ons wilt delen? Dan kunnen wij uw hulp
goed gebruiken!

De twee hoofddoelen van deze actie zijn:
* Minder werkdruk
* Een eerlijk salaris
We eisen een flinke investering in het
basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer
handen in de klas en een eerlijk salaris. We
trekken samen op met de vakbonden en de
werkgeversorganisaties. Veel schoolbesturen
scharen zich achter hun leerkrachten, zo ook
stichting ´Comprix’.
Wij hopen dat u onze
actie steunt en hopen
op uw begrip.

Heeft u zin en ziet u het zitten om met een
groep leerlingen aan de slag te gaan? Geef
u dan op om tijdens ons circuit mee te
2

Schoolgids
In de bijlage van deze Nieuwsbrief vindt u
een digitale versie van de schoolgids van dit
schooljaar. Deze is eveneens te vinden op de
website van school;
http://heidepolle.nl/informatieschool/schoolgids/
Hierin vindt u alle benodigde informatie over
onze werkwijze en allerlei praktische
informatie.

Agenda
21 september MR vergadering

Alvast noteren
25 september Week van de pauzehap gr 5-8
28 september Informatieavond gr 1-7
30 september Rondje Lindewijk
2 oktober

Workshop Veerkieker groep 4

2 oktober

Oud papier

4 oktober

Start Kinderboekenweek

5 oktober

Staken

5 oktober

Informatieavond gr 8

12 oktober

Boekenmarkt
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