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Nieuwsbrief
Afvalproject

- Bierdoppen,
- Wijnkurken,

In samenwerking met Technotrend en de

- Blikken,

gemeente Stellingwerf kunnen kinderen van

- Pringles

de groepen 7 en 8 tijdens de creatieve

verpakking,

vrijdagmiddag kiezen voor het project over

- Schoenen dozen,

zwerfafval en recyclen.

- Lege plastic

Tijdens dit project worden de kinderen

flessen,

uitgedaagd om op een verantwoordelijke

- Oude tijdschriften.

manier te leren denken en handelen over het
groeiende afvalprobleem. De kinderen leren

We hopen dat u ons de komende drie weken

dat afval niet waardeloos is, maar juist

wilt helpen met het verzamelen van al deze

waardevol aangezien je er iets nieuws van

materialen. Kinderen kunnen de materialen

kunt maken.

inleveren bij de leerkrachten.

Voor dit project is het de bedoeling dat de
kinderen schoon afval verzamelen. In
bijgaande brieven leest u hier meer over.

Digitale schoolkrant

Het afvalproject vindt plaats op 12, 19 en 26

In de bijlage vindt u de digitale schoolkrant

januari.

van de groep van uw zoon/dochter. Wilt u

Datum: 22 december 2017

ook graag de digitale schoolkrant van de
andere groepen bekijken? Deze zijn te vinden
op onze website bij de nieuwsbrieven.
http://heidepolle.nl/nieuwsbrief/
We wensen u veel leesplezier!

Oud papier

Nummer : 15

Circuit thema Afval

Jaargang: 2017-2018

Maandag 15 januari hebben we weer oud

We zijn hiervoor op zoek naar:

papier. Deze keer doen we graag een
beroep op de volgende ouders:

Voor het circuit gaan we de komende drie
weken in alle groepen werken in het kader
van het thema afval.

- Oude elektrische apparaten als
computers/radio’s die we kapot mogen
maken, zodat we de onderdelen kunnen
gebruiken om mee te knutselen.
- Oude pollepels,
- Kosteloos materiaal, zoals doosjes/
wc- rolletjes/keukenrollen enz,
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We verzamelen om 17.50 uur bij de
parkeerplaats naast de gymzaal van school.

Kerst

Het oud papier wordt van 18.00 tot 19.30 uur

Natuurlijk willen we ook iedereen bedanken

opgehaald.

die de afgelopen tijd geholpen heeft. En we
wensen iedereen:

Margedag
In de vorige nieuwsbrief stond per ongeluk
een verkeerde datum voor de margedag in
februari. De juiste datum is maandag 5
februari. Dan zijn alle leerlingen dus vrij.

Schriften/Werkboeken
We zijn alweer halverwege het schooljaar en
de eerste schriften en werkboeken beginnen
alweer vol te raken. U zult de volle schriften
de komende tijd mee naar huis krijgen. Leuk
om samen met uw kind eens te kijken wat

Prettige kerstdagen en
gelukkig nieuwjaar!
Agenda
18 december

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

20 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstavond

23 december

Kerstvakantie t/m 7 januari

uw kind de afgelopen tijd allemaal gedaan
heeft.

Alvast noteren

Het kan best voorkomen, dat er nog fouten in

12 januari

Doedag Lindecollege gr 8

15 januari

Toetsweken (Cito)

het schrift staan. We gebruiken de
werkboeken en schriften namelijk om te
oefenen met de kinderen. Soms wordt een
les alleen besproken of nagekeken door de
leerling zelf.

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
5 februari

Margedag, leerlingen vrij
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