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Nieuwsbrief
Foto’s Kerst

Cito leerlingvolgsysteem

De foto’s van Kerst, gemaakt door Jessica

Zoals wellicht bekend vinden in januari weer

Wagter, Jacqueline Duinkerken en Ilona

de toetsen voor het leerlingvolgsysteem

Tjassing zijn te vinden in ons digitale

plaats. Het is goed om kinderen te volgen in

fotoboek.

hun ontwikkeling, opdat de kinderen het
onderwijs kunnen krijgen wat ze nodig
hebben. Hiertoe maken we twee keer per jaar
een analyse van de vorderingen van de
kinderen. Deze toetsen zullen plaatsvinden
vanaf maandag 15 januari.

Nieuwe leerling

Waterpokken
Er zijn kinderen van school, die de

Deze week verwelkomen we Sophie Schutte

waterpokken hebben gekregen. In de bijlage

bij ons op school. Sophie komt bij meester

vindt u meer informatie over deze ziekte.

Harmen in groep 1.
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Als een kind met waterpokken zich goed voelt
Van harte welkom op onze school. We

dan kan het gewoon naar school. Het kind is

wensen Sophie een fijne en een plezierige

al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan

schooltijd toe!

andere kinderen al hebben besmet en
daarom helpt thuis houden van het zieke kind
niet om verspreiding van waterpokken te

Nieuwe leerlingen
Om een groepsverdeling te maken, vinden

voorkomen.

we het fijn om zo goed mogelijk te weten

Oud papier

hoeveel leerlingen we er het komend

Maandag 15 januari hebben we weer oud

schooljaar bij gaan krijgen.

papier. Deze keer doen we graag een

Daarom willen we u vragen de broertjes en

beroep op de volgende ouders:

zusjes van kinderen die al bij ons op school
zitten en het komend schooljaar 4 worden
z.s.m. in te schrijven.
Dit geldt ook voor evt. buren, vrienden en
kennissen, die ook kinderen hebben die het
komend schooljaar 4 jaar worden en zich aan
willen melden bij OBS Heidepolle.

Mike Hagen
Flore Lenis
Monica Fledderus
Quinten vd Berg
Ylsa Jonker
Silke de Vries
Laura Fabriek
Aymee Tjassing
Dylan Claus
Kaylin Zegers

We verzamelen om 17.50 uur bij de

Dinosaurussen

parkeerplaats naast de gymzaal van school.

De kinderen van groep 1/2 gaan binnenkort

Het oud papier wordt van 18.00 tot 19.30 uur

leren over dinosaurussen. Indien er kinderen

opgehaald.

zijn die speelgoed dino ’s voor ons hebben,
die we kunnen gebruiken, dan mogen ze die
mee naar school nemen.

Stagiaires
Binnenkort komen er weer een aantal
leerlingen van het AOC Terra bij ons
stagelopen. Het gaat om:
Ismaïl el Ghoula Bizouri in groep 1/2 A,
Sterre Veldhuizen in groep 1/2B,
Damian Muller in groep 4A,
Sep Pottens in groep 5A,
Chendo Nieuwhuizen in groep 6A.

Agenda
We wensen deze stagiaires een leerzame tijd

15 januari

toe bij ons op school.

t/m 26 januari

Open dagen

Toetsweken (Cito)

15 januari

Oud papier

17 januari

Technasium Linde college gr 8

Op woensdag 31 januari heeft het AOC Terra
open dag. Deze is van 15.00-17.00 uur en

Alvast noteren

van 19.00-21.00 uur.

22 januari

Leerlingenraad

24 januari

MR vergadering

Het Linde College heeft op 1 en 2 februari

30/31 januari/ Schoolarts gr 7

Open huis.

1 februari

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

5 februari

Margedag, leerlingen vrij

Volgende week vindt er weer een incasso van
de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage
voor het schoolreisje plaats. Als u een
machtiging heeft afgegeven hoeft u verder
niks te doen.
De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,
omdat wij mede hierdoor de feesten en
andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
bekostigen.
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