Juli 2018

www.heidepolle.nl

Geachte ouders/verzorgers,
Het schooljaar is bijna afgelopen, nog even dan breekt voor ons
allemaal de vakantietijd aan! Natuurlijk zwaaien we iedereen uit op
weg naar mooie vakantiebestemmingen en wensen we iedereen
een fijne vakantie. Maar voordat we dat gaan doen lopen we in dit
voorwoord nog even de bijzondere punten van afgelopen schooljaar
bij langs.
Als ik aan het jaar 2017-2018 denk, dan denk ik al snel aan de
vele leuke activiteiten die hebben plaatsgevonden. Onlangs
hadden we natuurlijk de schoolreisjes en kamp, waar alle groepen
erg enthousiast van thuisgekomen zijn. Daarnaast hadden we dit
jaar het open podium en het landenproject, waarbij alle groepen
een mooi optreden verzorgden op het podium.
Dit jaar waren er ook veel culturele activiteiten in het kader van
het “Veerkieker” project. Uitjes naar o.a. het Vlechtmuseum, de
molen, het Kiekhuus, de Koloniehof en de Schrieversronte. Alle
culturele uitjes waren gekoppeld aan een creatieve activiteit zoals
dans, muziek, schilderen en eigen filmpjes maken. Activiteiten
waar de kinderen stuk voor stuk van hebben genoten.
Afgelopen jaar staat voor mij ook voor allerlei sportactiviteiten. Er
hebben heel wat gastlessen gymnastiek plaatsgevonden.
Badminton, volleybal, rolstoel basketbal, freerunning, atletiek,
judo en ga zo maar door. Allemaal gekoppeld aan een naschools
sportaanbod, waarbij de kinderen voor een klein bedrag nog eens
extra kennis konden maken met deze leuke sporten.
En wie aan sport denkt, denkt natuurlijk ook aan de
Koningsspelen. Ook dit jaar weer een groot succes!!
Maar, dat was het niet alleen. We hebben ook gesport voor twee
goede doelen. Aan het begin van het jaar voor de “Run voor
Kika”, waarbij we een mooi bedrag hebben opgehaald van 215,10
euro en natuurlijk de sponsorloop voor Unicef. Met het geweldige
bedrag van maar liefst 2133,97 euro.
Tevens hadden we dit jaar een bijzondere prestatie op het schoolkorfbaltoernooi. We
werden met groep 3/4 eerste en tweede op het Fries kampioenschap!! En daar waren we
super trots op!! We hebben het gevierd met een lekker ijsje voor de hele school.
Verder denk ik aan de schoolontwikkeling. Dit jaar stond in het teken
van onze visie. Er is een richtpunt ontstaan over hoe we ons
onderwijs vorm willen geven. Ook zijn er duidelijke kwaliteitskaders
opgesteld om onze visie daadwerkelijk zichtbaar te kunnen maken in
ons onderwijs.
Een belangrijk punt, wat in onze visie terugkomt, is “Building learning
power” (BLP). De manier waarop wij de kinderen leren om te leren.
Doorzetten, leren plannen, verbanden leggen, reflecteren enz. Alle
nieuwe leerkrachten zijn de cursus BLP gaan volgen en weten zich zo
ook deze belangrijke principes eigen te maken.

Daarnaast hebben we afgelopen jaar een teamcursus gevolgd over
het voeren van waarderende kindgesprekken. Leerkrachten stellen
veel open vragen en kunnen goed doorvragen tijdens de
gesprekken. Hierbij proberen we de kinderen op een waarderende
manier te stimuleren. Vragen naar het “beste” moment blijkt
hierin een mooie manier te zijn, waarmee we samen met de
leerling het onderwerp waarderend kunnen onderzoeken.
Ook hebben we stappen gezet in het vormgeven van het onderwijs
voor de betere leerlingen. Het beleid voor de betere leerlingen is
aangepast. Het plusuur vervult een bijzondere, aanvullende rol in
het leerproces van deze kinderen.
Tot slot hebben we dit jaar de volgende punten aangepakt: Het
vormgegeven aan een nieuw rapport, een andere opzet voor het maatjeslezen, er is een
doorgaande leerlijn automatiseren ontwikkeld, er is een nieuwe methode voor begrijpend
lezen ingevoerd (“Grip”) en er zijn tablets aangeschaft voor het vormgeven van ICT
onderwijs.
En natuurlijk mogen we ook de samenwerking met het Linde
College niet vergeten. Met mooie gastlessen techniek voor de
kinderen uit groep 7 en 8. De kinderen hebben op het Linde College
gewerkt met programmeren, 3D tekenen en techniek. Op die
manier hebben zij een Electro spel gemaakt voor de lagere
groepen. Een mooi project, waarbij we als scholen veel van elkaar
geleerd hebben!!
Nu alweer het einde van het schooljaar. We zwaaien met ons
handje naar de kinderen van groep 8. Klaargestoomd voor het
vervolgonderwijs gaan zij een nieuwe periode van hun leven in. We
wensen de kinderen van groep 8 veel plezier op hun nieuwe school
en hopen ze zeker nog eens terug te zien!
Ook juf Annemiek zwaaien we dit jaar uit. Bij deze willen we haar bedanken voor haar
inzet in de afgelopen jaren. We wensen haar een mooie tijd toe als IB-er op de
Oostenbrink in Boijl.
Tot slot zwaai ik iedereen uit naar een mooie vakantiebestemming en wil ik iedereen
weer bedanken voor hun inzet in het afgelopen schooljaar. Het team, de ouders, de OV,
de MR, de feestcommissie, de leesouders, de luizenmoeders, de oud papierouders, de
fotografen, de kinderen enz.. Samen hebben we weer onze schouders eronder gezet en
er een mooi jaar van gemaakt. Iedereen bedankt! En, namens het team, een hele goede
zomervakantie gewenst! Tot volgend schooljaar!
Gonda Stienstra

Ik met mijn korfbaltiem zijn kampioen

elkaar. Helaas gaan Silke,Lars en Niels

gworde.

verhuizen en naar een andere school.

En het was heel leuk

We wensen hen veel plezier op hun

hanne

nieuwe scholen.
Ik ben Dyanthe
Schoolkorfbal

Ik heb twee ronden met schoolkorfbal

Ik met mijn groepje wet

gewonen met mijn groepje.

Kampjoen enwij kreegen een beeker

En ik heb een heel liefe juf maar ook

En wij zijn nuu kampjoen

een strenge.

Kaylee
bij de brandweer.
we mochten in de brandweerwagen.
met de schaar knippen ze auto’s open.
met de slang blussen ze de brand.
ze glijden langs de paal bij nood.
er was ook een brandweervrouw.
ze dragen een brandweerpak en een
helm.
van laiza en dylan
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We hebben een mooi jaar gehad met

Wij zijn bij het fries kampieoenschap

Wij zijn naar het fries kampioenschap

school korfbal geweest met heidepolle

geweest. Wij hebben bijna alle

twee. Het was in twijsel. Het was heel

wedstrijden gewonen. Alleen de finale

spanend. We wonne bijna ales.

verloren we. Het was 7-5.

Tegen heidepolle een haden we verloren

Wij waren tweede en de andere

in de finale. 7-5 was de stand. Ik was

heidepolle

telurgestelt. Maar toch wel blij.

was eerste. Voor de eerste, tweede en

Maar het was ook leuk want we kregen ijs.

derde was er een prijs.

Groetjes Niels.

Van silke

ik vond schoolkorfbal erg leuk.
e

En ik ben blij dat we 2 zijn geworden,
op het fries kampioenschap.
En ii ben blij dat ik op korfbal ga.
Groetjes Amara

fries kamiejoenschap in twijzel
we wonen ales tot de vienale.
toen was het heidepolle tegen
heidpolle. toen was het echt spanend.
de eene doelpunt naar het nadere

schoolkorfbal.

doelpunt. maat toen scorden de tegen

toen ze bij de vienale verlooren 7-5.

parij twee punten en uit eindelek haden

ze winen de beeker

we verloren.

de beeker was van 4a.

lars

yousef

ik ben op schoolreis gweest in dinolant.

schoolreis

ik ging gout zoeken en kleien. en ik

we heben heel leuk gespeelt en hele

ging lasergemen. en ik ging

leuke dienos gezien. aan het ijnd heben

eedosteene zoeken en botjes zoeken.

we patat gegeeten en toen een mooie

louay.

sjoow gezien
van claire

schoolreis dinoland
er was een heel groot park in zwole en
daar waren dinos. en die dinos brulden
heel heel heel veel.
en je kon goud zoeken en dieamanden
zoeken. je kon mingolf doen en je kon
iniin heel groot doolhof spellen.
en je kon pattat eten. en er was een
thethater met een dino
hessel

Met schoolreisje waren we naar

schoolreisje

dinoland gegaan en naar een dinoshow

we gingen naar dienoland er was

met heel erg veel dino’s.

midjetgolf en gout soeken, boten op

en je mocht goud zoeken en tanden

graafen, leeser gemen.

zoeken en veel meer dingen.

van thijs

Groetjes Mina

bij dinolant was het leuk. ik ging overal
in dat was leuk. en we gingen petat
eten. en toen ging we trug
danée

schoolreisje
ik ben naar dinoland gweest en daar
waren heel veel dinos.
het was leuk.
daar kan ik ook leezerkemen.
Lieve

met schoolreisje waren we bij dinoland.
je kon boten opgraafen en gout zoeken
en lasergamen. je kon kleien en die
kon je verven.
er waren heel veel dinos.
Brent

eenden/zwanen kijken
beebie zwanen zijn schateg. beebie
zwanen zijn liev. de beebiezwanen zijn
grijs. ze haden een groot nest.
de beebie eentjes gingen agter de

wat ik leuk vond dit jaar.
dat we cercuit ginge doen.
wat we met 3a gym ginge doen.
dat we naar gym ginge
joyce

moeder aan.
fabienne

ik heb veel gelird van alyda maar ik vind
het echt knap van haar paralimpise
spelen. gewoon twee goude mildaljes

Alyda was bij ons. ze hat op

en de beste van de wereld.

paralympise spellen twee gouden

groeten Amara

medailles gewonnen. en een bronse. ze
fietst mee. ze is het beste in binnen
fietsen. ze kon met haar rechter arm en
hand wel goed bewegen, maar met
haar linker hand niet. om die arm hat ze
iets anders om haar stuur vast te
kunnen houden.
ze hat ook een speciale fiets. aan haar
bidon zat een slangetje en dat kwam
boven het stuur en zo kon ze drinke.
Silke

Alyda Norbruis

