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Nieuwsbrief
Foto’s Sinterklaas

Juf Jose stelt zich ook kort voor:

De foto’s van Sinterklaas, gemaakt door
Jessica Wagter, Ynze v.d. Velde en Jacqueline

Beste ouders,

Duinkerken zijn te vinden in ons web album.

Mijn naam is Jose Venema en ook ik loop
stage op de Heidepolle tot aan de zomer van

Jessica, Ynze en Jacqueline bedankt voor het

2018. Ik ben hier op de woensdag bij Juf

maken van de mooie foto’s!

Janke in groep 3/4. Een fijne leeromgeving
waar ik veel ervaring zal opdoen.
Ik heb tot nu toe gewerkt in de
kinderopvang; bij een buitenschoolse opvang
en een kinderdagverblijf. Afgelopen zomer
heb ik eindelijk de knoop doorgehakt en ben
begonnen met mijn langgekoesterde wens:
de PABO. Ik woon in Groningen, samen met
mijn vriend en onze twee dochters van 12 en
8 jaar. Ik ga uit van een leuke en leerzame
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Stagiaires

tijd bij de Heidepolle.

Sinds kort hebben wij twee nieuwe pabo

Daarnaast zijn er drie Cios studenten

stagiaires die bij ons op school werkzaam

(sportopleiding), die kinderen begeleiden

zijn. Meester Harry loopt op dinsdag stage in

tijdens de gymlessen of het circuit. Dit zijn

groep 5b/6b en juf José op woensdag in

meester Marc, meester Bram en meester

groep 3b/4b.

Wesley.

Meester Harry stelt zich hier kort aan u voor:

Meester Damian loopt stage bij groep 5B/6B
op de vrijdag. Hij zit op het AOC Terra en

Beste ouders,

heeft ervoor gekozen stage te lopen in een

Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is

schoolomgeving.

meester Harry en ik loop 1 dag per week
stage op de Heidepolle tot aan de zomer van

Juf Batoul loopt bij ons stage op de woensdag

2018. De eerste paar maanden bij meester

en de donderdag. Zij doet allerlei

Bauke in groep 5/6.

dienstverlenende en ondersteunende

Na 20 jaar ervaring in de commerciële

activiteiten op school.

Jaargang: 2017-2018

dienstverlening ben ik aan het omscholen tot
docent primair onderwijs bij de Hanze

En tot slot zijn er regelmatig stagiaires vanuit

hogeschool in Groningen. Samen met mijn

het AOC Terra of het Linde college bij ons op

vrouw en 4 kinderen (van 7 tot 15 jaar) woon

school. Deze stagiaires draaien soms voor

ik in Marum. Ik zie ernaar uit de komende

een week of soms een aantal dagen mee in

periode ervaring op te doen bij de Heidepolle.

de groepen en helpen ons met allerlei
verschillende activiteiten.

Leuk om zoveel mensen te kunnen

Mocht de staking echt problemen geven, dan

begeleiden bij het voltooien van hun

kunt u contact opnemen met de directeur.

opleiding. We wensen alle stagiaires een

We zoeken dan samen naar een oplossing.

mooie, leerzame tijd toe op OBS Heidepolle!
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen
op uw begrip.

Kerstavond
Op donderdag 21 december vieren wij
Kerstavond met een heerlijke maaltijd voor

Nieuwe
leerling

de kinderen. Het programma begint om
16.45 uur en eindigt om 18.45 uur.

Deze week verwelkomen we Yasmine Bipat

Vanaf maandag 11 december zullen er

bij ons op school. Yasmine komt bij juf Corrie

intekenlijsten bij de groepen worden

in groep 1.

opgehangen voor het kerstdiner. Wij
vragen u (samen met uw kind) een

Van harte welkom op onze school. We

gerecht te maken of te

wensen Yasmine een fijne en een plezierige

kopen voor het diner.

schooltijd toe!

Natuurlijk is dit geheel op
vrijwillige basis!! Nadere
uitleg hierover vindt u in
de bijlage van deze
nieuwsbief.

Staken
Komende dinsdag

Agenda
12 december

Stakingsdag

14 december

Excursie Koloniehof groep 8

gaan de leerkrachten in het basisonderwijs
staken. De school zal deze dag gesloten
blijven.
We vinden het belangrijk dat u als ouder ook

Alvast noteren
18 december

weet wat deze actie inhoudt.
De twee hoofddoelen van deze actie zijn:
* Minder werkdruk
* Een eerlijk salaris

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

20 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstavond

23 december

Kerstvakantie t/m 7 januari

We eisen een flinke investering in het
basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer
handen in de klas en een eerlijk salaris.
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.
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