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Nieuwsbrief
Staken 5 oktober
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft
kunnen lezen, doet ook onze school mee aan
de staking van 5 oktober. In de bijlage vindt
u hierover meer informatie.
OBS Heidepolle is deze dag gesloten.
Mocht het opvangen van uw kind/kinderen
echt problemen geven, dan kunt u contact
opnemen met de directeur.
Wij hopen dat u onze
actie steunt en hopen op
uw begrip.

Gesprekken groep 8
Op dinsdag 10 oktober, donderdag 12
oktober en dinsdag 17 oktober zijn de
verwijsgesprekken met de ouders en
leerlingen van groep 8.
Het doel van deze gesprekken is het
bespreken van de Friese Plaatsingswijzer en
de resultaten van de Cito Studievaardigheden. Daarnaast zal er tijdens het
gesprek een opzet worden gemaakt voor het
POP van uw kind. Hierin zal komen te staan
waar uw kind zelf naartoe wil werken dit
laatste schooljaar en hoe hij/zij dit wil
bereiken. Dit alles natuurlijk toewerkend naar
de schoolkeuze in februari ’18.
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Leesbegeleiding

Via onderstaande link kunt u zelf een tijdstip

We zoeken enkele leesmoeders voor de

plannen voor dit gesprek. Het is de bedoeling

groepen 3 en 4 op maandag en

dat zowel de ouders als de leerling bij dit

donderdagochtend van 8.30-8.45 uur.

gesprek aanwezig zullen zijn.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u
zich aanmelden bij de leerkrachten van de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8

groepen 3 en 4.

-YOoZDL-qws3pUEA6uhwY7p8bSULybF4bnrAy0rI/edit#gid=0

Het lezen start op maandag 9 oktober.
Ouders, die zich hebben aangemeld krijgen

Het plannen van het gesprek kan tot

binnenkort een brief met meer informatie.

donderdag 5 oktober. Op vrijdag 6 oktober
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ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

Info avond gr 8
Donderdagavond 5 oktober is er een info

Cultuur

avond voor de ouders van de kinderen van

In het kader van cultuur, doen

groep 8. Deze avond zal plaatsvinden in het

wij dit jaar mee met het

noodlokaal. U bent welkom vanaf 19.15 uur.

“Veerkieker” project. Voor elke
groep wordt een leuke

Deze avond zal met name over de overgang

workshop of gastles

naar het voortgezet onderwijs gaan.

georganiseerd. De kinderen van groep 6 gaan
op 17 oktober naar de Oold Ark/de Weyert in

Het programma is deze avond als volgt:

Makkinga. Beide groepen 6 gaan samen op

19.15: Opening directeur

pad. We zoeken voor dit leuke uitstapje

19.20: Informatie groep 8

ouders die willen rijden. We vertrekken rond

half 9 en zijn rond half 12 weer terug. Ouders
kunnen zich melden bij meester Bauke of juf
Marloes.

Cultuur groep 4
Maandag 2 oktober gaat groep 4 naar de
Stellingwarver Schrieversronte in
Oldeberkoop. We zijn blij dat de volgende
rijders meegaan:
·

Vader van Lars H.

De Kinderboekenweek start met een

·

Moeder van Chiara.

gezamenlijke activiteit met Doomijn en de

·

Moeder van Nick.

Wegwijzer. Daarna wordt het thema in elke

·

Moeder van Saffira.

klas verder uitgewerkt. En natuurlijk

·

Oma van Quinten.

proberen we deze week zoveel mogelijk

·

Moeder van Kay.

mooie boeken te lezen!

·

Moeder van Danée.

·

Vader van Caitlyn heen en de moeder

·

van Beorn terug.

Afsluiting kinderboekenweek

Moeder van Silke terug.

De afsluiting van de Kinderboekenweek is

We zoeken nog 1 ouder die een groepje
kinderen heen kan brengen. Graag voor
schooltijd doorgeven aan juf Anke.
We verwachten de rijders om kwart over 10
op school zodat we om half 11 kunnen
vertrekken. Om half 1 zullen we vertrekken
uit Oldeberkoop. We verwachten rond 1 uur
weer op school te zijn. Het adres van de

traditiegetrouw op donderdag 12 oktober
met de boekenmarkt. Iedereen is van harte
welkom, dus houdt u deze datum vast vrij!

Wormpjes
Er zijn wormpjes geconstateerd bij een aantal
kinderen van school. In de bijlage vindt u
meer informatie over deze ziekte.

Schrieversronte is Willinge Prinsstraat 10.

Oud papier (herinnering)
Maandag 2 oktober hebben we weer oud
papier. Deze keer doen we graag een

Dierendag
groep 1/2
De kinderen van groep 1/2 mogen op
woensdag 4 oktober hun lievelingsknuffeldier
meenemen naar school.

Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober gaat de
Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het
thema ‘Gruwelijk eng’.

beroep op de volgende ouders:

Hoogeveen
Boltjes
Oosterhof
Schokker
Koppers
Hofstra
Lodewijk
Hamed
Wijngaard
Mulder

(Rosanne)
(Silvano)
(Lian)
(Jorg)
(Tessa/Storm)
(Esmée)
(Rosanna)
(Daoud)
(Thomas)
(Jochum)
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MR nieuws
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
enige informatie over de verkiezing van een
nieuw MR lid.

Agenda
2 oktober

Workshop Veerkieker groep 4

2 oktober

Oud papier

4 oktober

Start Kinderboekenweek

5 oktober

Staken

5 oktober

Informatieavond gr 8

Alvast noteren
12 oktober

Boekenmarkt

16 oktober

Oold Ark excursie gr 6

18 oktober

Zakelijke ouderavond

21 oktober

Herfstvakantie t/m 29 oktober
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