OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nll

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Foto’s Sint Maarten

We hopen op deze manier verdere
verspreiding te voorkomen. In de bijlage

De foto’s van het Sint Maarten lopen van

vindt u meer informatie over welke

groep 1 en 2 zijn te vinden in ons

behandelmogelijkheden er zijn.

web album.
De foto’s zijn gemaakt door Jessica Wagter.

Machtigingsformulier
Denkt u aan het inleveren van de

Jessica bedankt, voor het maken van deze

machtigingsformulieren voor vrijdag 24

mooie foto’s!

november?

Logopedie
Binnen de gemeente Weststellingwerf screent
de preventief werkend logopedist Janke de

Jaargang: 2017-2018

Nummer : 10

Datum: 17 november 2017

Doe dag
AOC Terra

Vries jaarlijks kinderen op spraak en taal.
Deze screening zal binnenkort plaatsvinden.
De ouders/verzorgers van kinderen, die dit

Dinsdag 28 november gaat groep 8 naar de

betreft hebben hierover een brief ontvangen

Doemiddag op het AOC Terra. Zij worden

met een screeningsformulier. Komende week

daar verwacht om 12.00 uur voor de lunch.

kunt u deze formulieren

Daarna kunnen de kinderen de school

inleveren bij juf Corrie of

bezichtigen en aan een aantal activiteiten

meester Harmen.

deelnemen. Meester Stefan zal de kinderen
begeleiden. We verwachten dat groep 8 om
15.30 uur klaar zal zijn. De kinderen komen

Kerstcreamiddag

deze dag dus later thuis. Mocht dit problemen

Op vrijdagmiddag 15

opleveren, dan kunt u dat doorgeven aan

december organiseren wij voor de groepen 3

meester Stefan.

t/m 8 een creatieve kerstmiddag. We zoeken
nog hulp om de knutselactiviteiten te

Luizen

begeleiden.

We hebben een melding gekregen, dat er

Wie wil ons helpen? U begeleidt van

hoofdluizen zijn aangetroffen bij enkele

12:30-14:00 uur een knutselactiviteit, waar

kinderen. Dit kan ieder kind en iedere

de kinderen zelf voor kiezen en er zullen

volwassene overkomen en is geen schande.

steeds weer andere kinderen aanschuiven om

Het is wel van belang hoofdluis direct te

de kerstknutsel te maken.

behandelen om verdere verspreiding te
voorkomen.

Heeft u zin om onze kerstcreamiddag tot een
succes te maken, dan kunt u zich opgeven bij

We willen u vragen om nog eens grondig de
haren van uw kind (-eren) op de mogelijke
aanwezigheid van hoofdluis te controleren.

directie@heidepolle.nl.

Surprise groep 5/6/7/8
De kinderen gaan komende dinsdag lootjes
trekken in de groepen 5, 6, 7 en 8.
Als het goed is weten ze precies wat van hen
verwacht wordt. Voor de zekerheid ook nog
even een berichtje voor de ouders.
De volgende spelregels zijn hierbij
afgesproken:
- Je koopt een cadeautje ter
waarde van €5,-. Het bonnetje
kunnen de kinderen inleveren bij
hun juf/meester.
- Je maakt er een surprise van
(leuke ideeën zie: www.
www.knutselidee.nl)
- Je maakt er een gedichtje bij.
- Zet de naam voor wie het cadeau
is bestemd op de buitenkant van je
surprise.

De kinderen van groep 5/6/7/8 nemen
hun surprise maandag 4 december
mee naar school.

Agenda
22 november

Omgevingsvisie gemeentehuis
plusuur

23 november

Vrijwillige contactavond

24 november

Voorleeswedstrijd

Alvast noteren
27 november

Schoen zetten Sinterklaas

4 december

Oud papier

5 december

Sinterklaas

12 december

Stakingsdag

18 december

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

20 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstavond

23 december

Kerstvakantie t/m 7 januari

2

