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Nieuwsbrief
Nieuwe website!

- Wat willen we de kinderen meegeven?
Zeker ook gezien de vele veranderingen, die

Sinds deze week hebben we een nieuwe

de toekomst ons brengen zal.

website. Deze is gemoderniseerd en geschikt

- En hoe kunnen we onze visie beter

gemaakt voor mobiele telefoons en tablets.

zichtbaar maken?

De website is dus zeker een bezoekje waard!

Mooie onderwerpen, waar u dit schooljaar

Kijkt u op: www.heidepolle.nl

zeker nog meer informatie over zult krijgen.

Rijders veerkieker groep 7
In het kader van cultuur gaan de kinderen
van groep 7 op donderdag 16 november naar
het Vlechtmuseum in Noordwolde. Ze
vertrekken rond 8.30 uur en zijn rond 12.30
uur weer terug. Ouders die mee willen voor

Week
van het
respect
Datum: 3 november 2017

Komende week is de week van het respect.

het vervoer en begeleiding van de kinderen
kunnen zich melden bij de leerkrachten van
groep 7.

Als school vinden we het belangrijk om

Sint Maarten

respect voor elkaar en elkaars mening te

De kinderen van groep 1/2 lopen op vrijdag

hebben. Ieder kind mag zichzelf zijn. Reden

Sint Maarten op school. We willen alle

voor ons als school om dit schooljaar extra

kinderen vragen om een lampionstokje met

aandacht te besteden aan dit onderwerp. De

werkende batterij en voorzien van hun naam,

kinderen van groep 8 krijgen komende

mee te nemen naar school. Op die manier

woensdag een gastles van wethouder

kunnen we alle lichtjes mooi laten schijnen!

Kloosterman. Hij zal de kinderen meenemen
in een gesprek over hoe je kunt laten zien,

Nummer : 8

dat je respect hebt voor elkaar. We hopen
veel van hem te leren.

Margedag, leerlingen vrij

Jaargang: 2017-2018

Op donderdag 8 november hebben we een
margedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

Sinterklaassprookje

Als team zetten we de margedag in op het

Op donderdagmorgen 16 november gaan we

vormgeven van onze visie.

met de kinderen van groep 3 t/m 5 naar het

- Hoe kunnen we de kinderen het juiste

sprookje in Ter Idzard. We zoeken nog

onderwijs bieden?

mensen, die zouden willen helpen met het

- Wat vinden we belangrijk voor onze

vervoer van de kinderen naar Ter Idzard.

kinderen?

De kinderen vertrekken om 8.30 uur en

Oud papier

komen rond 11.15 uur weer terug. U kunt

Maandag 6 november hebben we weer oud

zich aanmelden bij de leerkrachten of via

papier. Deze keer doen we graag een beroep

directie@heidepolle.nl.

op de volgende ouders:

Nieuw MR lid
Begin van het schooljaar heeft Paul van der
Wal aangegeven af te zullen treden uit de
MR. Hiervoor hebben wij de afgelopen
periode een verkiezingsronde gehouden om
een vervanging voor Paul te werven.
Wij zijn blij u te kunnen melden dat Iris
Schokker ons team zal komen versterken. Zij
is verkozen als nieuw lid van de

Mol
Boltjes
Folkertsma
Wieringa
Fraterman
Loeff
Koen
van der Oord
Woudstra
v.d. Zande

(Demy)
(Tess)
(Calvin)
(Julian)
(Zoë)
(Noah)
(Damian)
(Sem)
(Menno)
(Lucas)

oudergeleding van de MR van de Heidepolle.
Wij danken Paul nogmaals hartelijk voor zijn
enorme inzet de afgelopen jaren en kijken uit
naar een mooie nieuwe samenwerking met
Iris.

Volleybal

MR de

Komende week staan de gymlessen in het

Heidepolle

teken van volleybal. Dinsdag 21 november en
dinsdag 28 november kunnen kinderen die
dat leuk vinden, zich aanmelden voor een
gratis volleybal les. De les is van 14.30 uur

Nieuwe leerling

tot 15.30 uur. De kinderen moeten

Deze week verwelkomen we Hamad Habach

zaalschoenen en sportkleding meenemen. De

bij ons op school. Hamad komt bij meester
Harmen in groep 1.

kinderen verzamelen bij Doomijn om 14.20
uur.

Van harte welkom op onze school. We
wensen Hamad een fijne en een plezierige
schooltijd toe!

Foto’s bezoek raadsleden
De foto’s van het bezoek van de raadsleden
voor het bekijken van de noodlokalen zijn te
vinden in ons web-album.
De foto’s zijn gemaakt door Lenus van den
Broek.

Fietsen op de stoep
voor de school
Bij het halen en brengen van de kinderen
wordt er af en toe op de stoep voor de school
gefietst. Hierdoor wordt het onoverzichtelijk
voor de kinderen. We willen u vragen om op
de stoep te lopen met de fiets.
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Invalkrachten
Zoals op de zakelijke ouderavond reeds is
gemeld zijn er sommige dagen geen
invalkrachten meer beschikbaar. Dat hebben
wij deze week ook weer ervaren. Door het
lerarentekort zijn er te weinig leerkrachten
beschikbaar om ziekte op te vangen in het
basisonderwijs.
We doen er op dit moment alles aan om het
naar huis sturen van een groep te
voorkomen. Dat betekent dat leerkrachten
voor elkaar invallen als zij eigenlijk een vrije
dag hebben, dat leerkrachten af en toe zullen
verschuiven van groep en dat de extra
ondersteuning soms wegvalt. We hopen op
uw begrip.

Agenda
6 t/m 12
november

Week van het respect

6 november

Oud papier

9 november

Margedag, leerlingen vrij

11 november

Sint Maarten

Alvast noteren
16 november

Sinterklaas sprookje gr 3-5

16 november

Bezoek vlechtmuseum gr 7

23 november

Vrijwillige contactavond
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