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Nieuwsbrief
Schoenzetten Sinterklaas

Staken

Komende maandag zetten de kinderen van

Zoals u wellicht via de media heeft

groep 1 t/m 4 hun schoen voor Sinterklaas.

vernomen, zullen de basisschool leerkrachten

Willen de kinderen van groep 3A, 3B/4B en

misschien opnieuw gaan staken. Dit zal zijn

groep 4A hiervoor komende maandag een

op dinsdag 12 december.

extra schoen meenemen.
Zoals het nu lijkt, zal deze stakingsdag
De kinderen van groep 1/2 gebruiken hun

doorgaan. We verwachten niet dat de

gymschoen.

minister ons de komende dagen nog
tegemoet gaat komen.
De leerkrachten van OBS Heidepolle vinden
het belangrijk om mee te staken. Ook deze
week hebben we weer gemerkt dat er op dit
moment geen invalkrachten meer
beschikbaar zijn. Gelukkig hebben we het
wederom intern op kunnen lossen, zodat het
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ons gelukt is om geen kinderen naar huis te

Sinterklaas

moeten sturen. Maar voor ons zijn dit wel
tekenen aan de wand, dat investeringen in

Sinterklaas is weer in het land en maandag 5

het onderwijs van groot belang zijn. Zodat

december komt hij bij Futura langs.

wij ook in de toekomst goed onderwijs
kunnen blijven bieden.

Om 8.30 uur zal Sinterklaas arriveren.
Vindt u het leuk om ’s morgens even te
komen kijken, dan bent u van harte welkom!

Voorleeswedstrijd
Vandaag hebben we op school de jaarlijkse
voorleeswedstrijd gehouden. Zoë Fraterman
heeft deze wedstrijd gewonnen. Zij mag
namens onze school deelnemen aan de
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regionale ronde.
We wensen Zoë veel

Dit is de reden, dat ook onze school ervoor

succes!

kiest om mee te doen aan de stakingen.
Mocht het dus weer tot een staking komen,
dan zal OBS Heidepolle wederom meedoen.
De school zal deze dag gesloten blijven. We
hopen op uw begrip.

Kerstcreamiddag

de telefoon te horen wanneer en waar ze hun
kind/kinderen kunnen afhalen.

Op vrijdagmiddag 15 december
organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 een

We hopen natuurlijk nooit dat het nodig is,

creatieve kerstmiddag. We zoeken nog hulp

maar op deze manier weten we allemaal goed

om de knutselactiviteiten te begeleiden.

wat ons te doen staat.

Wie wil ons helpen? U begeleidt van
de kinderen zelf voor kiezen en er zullen

Oud papier
(herinnering)

steeds weer andere kinderen aanschuiven om

Maandag 4 december

de kerstknutsel te maken.

hebben we weer oud

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

papier.
Heeft u zin om onze kerstcreamiddag tot een

Deze keer doen we graag

succes te maken, dan kunt u zich opgeven bij

een beroep op de volgende ouders:

directie@heidepolle.nl.

Punter
v/d Brake
Dijkstra
Pols
Jonker
Lamsma
Koehoorn
Petter
Wieringa
Kuipers

Ontruimingsoefening

Agenda

Afgelopen donderdag hadden we

27 november

(Tessa)
(Marit)
(Aveda)
(Zoe)
(Keano)
(Lisanne)
(Jurre)
(Noa)
(Tess)
(Lieke)

Schoen zetten Sinterklaas

ontruimingsoefening. De oefening is goed
verlopen. Alle kinderen waren snel het
gebouw uit. Een groot compliment voor de

Alvast noteren
4 december

Oud papier

5 december

Sinterklaas

Bij een daadwerkelijke noodsituatie wordt er

12 december

Stakingsdag

van ouders ook het een en ander gevraagd.

18 december

Voorlichtingsavond voortgezet

kinderen en de leerkrachten.

onderwijs gr 8

Goed om als ouder hier van op de hoogte te
zijn. In het ontruimingsplan staat hierover

20 december

Kerststukjes maken

het volgende:

21 december

Kerstavond

23 december

Kerstvakantie t/m 7 januari

Bij ontruiming komen ouders niet naar
school. Ook kan er niet naar school gebeld
worden omdat de lijnen vrij moeten blijven
voor eventuele hulpdiensten.
Ouders/verzorgers krijgen vanuit school via
2

