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Nieuwsbrief
Kerststukjes maken

We beginnen om 17.00 uur de kerstviering
met een verhaal en een lied. De kinderen

Woensdag 20 december gaan we

gaan daarna naar binnen en zullen gaan

Kerststukjes maken van 8.30 tot 10.00

genieten van een heerlijk diner. Ouders

uur (er is dan geen maatjes lezen en

kunnen dan ook even naar huis om thuis te

niveau lezen met ouders).

eten. Vanaf 18.30 uur zijn ouders weer
welkom. Op het kleuterplein zal dan een

Graag deze spullen meenemen in een

stalletje met heerlijke glühwein voor u klaar

plastic tas met daarop een naam:

staan. Om 18.45 uur is het kerstdiner

 Een potje met daarin natte oase

afgelopen en mag u uw kind(eren) weer

 Groene takken (in kleine stukjes)

ophalen uit de klas.

 Versieringen
 Kaars

Het kerstprogramma voor

 Kniptangetjes

donderdagavond 21 december nog

Als u extra spullen heeft voor het

even op een rijtje:

kerststukje, zijn deze ook van harte

- 16.45 uur: De kinderen komen op

welkom voor andere kinderen!

school en brengen de gerechten naar hun
klas. Ouders verzamelen zich op het grote
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plein achter de school. (Bij slecht weer zal
ondergenoemde activiteit plaatsvinden in
het speellokaal aan de Wegwijzer kant.)
- 16.50 uur: De kinderen gaan naar het
grote plein achter de school.
- 17.00 uur: Start kerstverhaal en daarna
een lied.
- 17.20 uur: Alle groepen gaan terug
naar de klas. Ouders gaan naar huis.

Kerstavond

- 17.30 uur: Kerstdiner.
- 18.30 uur: Ouders zijn welkom op het

Op donderdag 21 december vieren wij

plein, waar een kraampje klaar zal staan

Kerstavond met een heerlijke maaltijd voor

met lekkere glühwein/koffie en thee.

de kinderen. Het programma begint om

- 18.45 uur: Einde van het kerstfeest.

16.45 uur en zal afgelopen zijn om 18.45
uur.

Ouders halen hun
kind(eren) uit de

Ouders zijn deze middag uitgenodigd om

betreffende klas. Ook bij

het feest gezellig met ons te openen. Het

de groepen 5 t/m 8. De

is de bedoeling dat de gemaakte

kinderen van groep 7/8

gerechten eerst naar de klas worden

zitten in hun eigen lokalen.

gebracht. Ouders verzamelen zich daarna
op het plein. De kinderen komen even

Mocht het ophalen van de kinderen

later als groep ook naar buiten.

problemen geven en vindt u dat uw kind
zelfstandig naar huis kan, dan willen we u

vragen dit vooraf even te melden bij de
leerkracht.

Verlof juf Stieneke
Het officiële zwangerschapsverlof van juf

Als er kinderen zijn

Stieneke zal eindigen op

die gebruik maken

22 januari. Vanaf dan zal zij

van een dieet dit

samen met juf Marloes, groep

graag even melden.

6A gaan begeleiden. Tot die

Dit kan via

tijd zal meester Klaas de

directie@heidepolle.nl.

lessen in groep 6A blijven
verzorgen.

Kerstdiner

Tot de voorjaarsvakantie

U kunt zich nog intekenen voor het maken

staat juf Stieneke twee dagen voor de groep

van enkele lekkere kersthapjes voor de

en juf Marloes drie. Na de voorjaarsvakantie

kinderen. Er hangen intekenlijsten bij de

draaien we dit om. Juf Stieneke geeft vanaf

groepen voor het kerstdiner. Wij vragen u

dan drie dagen in de week de lessen en juf

(samen met uw kind) een gerecht te

Marloes twee.

maken of te kopen voor het diner.
Natuurlijk is dit geheel op vrijwillige
basis!!

Afvalproject
In samenwerking met Technotrend en de
gemeente Stellingwerf kunnen kinderen van
de groepen 7 en 8 tijdens de creatieve
vrijdagmiddag kiezen voor het project over

Borden en
bestek

zwerfafval en recyclen.
Tijdens dit project worden de kinderen
uitgedaagd om op een verantwoordelijke

Op dinsdag

manier te leren denken en handelen over het

19 december moeten de kinderen een

groeiende afvalprobleem. De kinderen leren

plastic tas met een bord, beker en bestek

dat afval niet waardeloos is, maar juist

meenemen, allemaal voorzien van naam.

waardevol aangezien je er iets nieuws van
kunt maken.

Kerstvrijdag

Voor dit project is het de bedoeling dat de
kinderen schoon afval verzamelen. In

Op vrijdag 22 december gaan alle kinderen

bijgaande brieven leest u hier meer over.

naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De

Het afvalproject vindt plaats op 12, 19 en 26

kinderen zijn dus ’s middags vrij!

januari.

Vergeten voorwerpen
Inmiddels liggen er alweer heel wat vergeten
voorwerpen in de blauwe ton. Komende week
zullen we deze op de tafels in de
gemeenschapsruimte leggen. Als u op school
komt, zou u dan even willen kijken of er ook
voorwerpen van uw kind/kinderen bij zijn?
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geworden door het ophalen van oud papier
geld:







Nieuwe leerling
Deze week verwelkomen we Fenna Postma
bij ons op school. Fenna komt bij meester
Harmen in groep 1.
Van harte welkom op onze school. We
wensen Fenna een fijne en een plezierige
schooltijd toe!






Een extra uitje naar de boerderij.
De paddentrek.
Het Sinterklaassprookje.
De diploma’s van de Koningsspelen.
Een ijsje bij de Koningsspelen of andere
activiteiten.
De versiering in de school. Zoals bijv. de
kerstbomen.
Leuke extra materialen voor in de klas.
Het afscheidsfeest van groep 8 met een
disco en lekker hapjes.
Enz. enz.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van
allemaal leuke activiteiten, die wij als school

Automatische incasso
Nog niet iedereen heeft het formulier voor de
automatische incasso van de vrijwillige
ouderbijdrage ingeleverd. Wilt u dit alsnog
doen?
Ook indien u geen gebruik wenst te maken
van de automatische incasso, dan toch graag
het formulier inleveren. U kunt op het

erg waardevol vinden in ons onderwijs en die
wij niet hadden kunnen betalen zonder oud
papiergeld.
Daarnaast wordt het geld ook besteed aan
leuke materialen. Onlangs is er bijvoorbeeld
300 euro geïnvesteerd in nieuwe materialen
voor op het plein. Leuke dingen, waar de
kinderen met veel plezier mee spelen!

formulier aangeven, dat u liever een factuur
ontvangt.
Ouders, waarvan wij nog geen formulier
hebben ontvangen, hebben vandaag een
nieuw formulier mee naar huis gekregen.
De incassomomenten van dit schooljaar
zijn:
2e week van januari 2018
2e week van april 2018
2e week van juli 2018

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
een nieuwe opzet voor het oud papier. Een

Oud papier

mooi initiatief van de oudervereniging. We
willen hen dan ook alvast hartelijk bedanken!

Het ophalen van het oud papier levert veel
geld op voor ons als school. Met dit geld

Een aantal data zijn veranderd. Zodoende

hebben we afgelopen jaar veel extra’s voor

vindt u daarnaast ook een nieuw schema

de kinderen kunnen doen. Hieronder een

voor het oud papier rijden in de bijlage.

aantal leuke activiteiten, die mogelijk zijn
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Foto’s Koloniehof gr 8
De foto’s van het bezoek aan het Koliniehof
van groep 8, gemaakt door Jessica Wagter en
Hermien Feenstra zijn te vinden op ons web
album.
Jessica en Hermien bedankt voor het maken
van de mooie foto’s!

Agenda
18 december

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

20 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstavond

23 december

Kerstvakantie t/m 7 januari

Alvast noteren
12 januari

Doedag Lindecollege gr 8

15 januari

Toetsweken

t/m 26 januari
15 januari

Oud papier

17 januari

Technasium Linde college gr 8

22 januari

Leerlingenraad

24 januari

MR vergadering

30/31 januari/ Schoolarts gr 7
1 februari
2 februari

Margedag, leerlingen vrij
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