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Nieuwsbrief
Nieuwe leerlingen

Als school merken wij dat dit met name het

Deze week verwelkomen we een aantal

geval is bij de kinderen van groep 1.

nieuwe leerlingen bij ons op school.

Kinderen moeten wennen aan de school en
de gang van zaken op een school. Vandaar
dat wij hebben besloten om per direct te
stoppen met de kleutertoetsen voor groep 1
in januari. De juni toetsen zullen wij wel
afnemen in deze groep. De kinderen die

Van harte

vanaf dit moment (januari) op school komen,

welkom op onze school. We wensen alle

doen niet mee aan deze toetsen, zodat ook

kinderen een fijne en een plezierige schooltijd

zij eerst nog de tijd hebben om aan de school

toe!

te wennen.

Cito leerlingvolgsysteem

Naast de Cito toetsen zullen wij de
ontwikkeling van alle kinderen van groep 1

Zoals wellicht bekend, vinden in januari weer

en 2 volgen door middel van observaties in

de toetsen voor het leerlingvolgsysteem

de klas aan de hand van de “ontwikkelingslijn

plaats. Het is goed om kinderen te volgen in

voor kleuters”.
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hun ontwikkeling, opdat de kinderen het
onderwijs kunnen krijgen wat ze nodig

Op het moment dat het ministerie komt met

hebben. Hiertoe maken we twee keer per jaar

andere alternatieven voor het volgen van de

een analyse van de vorderingen van de

ontwikkeling in alle kleutergroepen. Zullen

kinderen. Deze toetsen zullen plaatsvinden

wij gebruik gaan maken van deze

vanaf maandag 14 januari.

alternatieven in zowel groep 1 als groep 2.
Dit zal waarschijnlijk het geval zijn in het jaar
2019-2020. Meer informatie hierover
ontvangt u te zijner tijd.

Toetsen
groep 1

Vergeten
voorwerpen
Inmiddels liggen er

Wellicht heeft u via de media vernomen, dat

alweer heel wat vergeten

het ministerie bezig is met het afschaffen van

voorwerpen in de blauwe

de Cito toetsen voor kleuters. Dit aangezien

ton. Komende week zullen we deze op de

deze toets vaak een momentopname is en

tafels in de gemeenschapsruimte leggen. Als

nog niet zoveel zegt over het daadwerkelijke

u op school komt, zou u dan even willen

niveau van de kleuters. De ene kleuter

kijken of er ook voorwerpen van uw

ontwikkeld zich anders, dan de andere

kind/kinderen bij zijn?

kleuter. Bij deze jonge kinderen gaat het
vaak met schommelingen.

Om een groepsverdeling te maken, vinden

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

we het fijn om zo goed mogelijk te weten

Komende week vindt er weer een incasso van

hoeveel leerlingen we er het komend

de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage

schooljaar bij gaan krijgen.

voor het schoolreisje plaats. Als u een

Nieuwe leerlingen

machtiging heeft afgegeven hoeft u verder
Daarom willen we u vragen de broertjes en

niks te doen.

zusjes van kinderen die al bij ons op school
zitten en het komend schooljaar 4 worden

De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,

z.s.m. in te schrijven.

omdat wij mede hierdoor de feesten en
andere leuke dingen voor de kinderen kunnen

Dit geldt ook voor evt. buren, vrienden en

bekostigen.

kennissen, die ook kinderen hebben die het
komend schooljaar 4 jaar worden en zich aan

De incassomomenten van dit schooljaar

willen melden bij OBS Heidepolle.

zijn:
2e week van januari 2019

Overhemden

2e week van april 2019
2e week van juli 2019

Wij zoeken oude overhemden om te
gebruiken als verfschort. Mocht u

Het bedrag wat komende week wordt

overhemden voor ons hebben, dan kunt u ze

afgeschreven is als volgt:

geven aan meester Harmen.

Groep 1-2

12,50 (in april en juli hetzelfde
bedrag)

Groep 3-7

22,50 (in april en juli 20,00)

Groep 8

27,50 (in april en juli hetzelfde
bedrag)

Open dagen
Op woensdag 30 januari

Krentenbaard
Helaas is er krentenbaard op school
geconstateerd. Wilt u uw kind hier even extra
op controleren? In de bijlage vindt u meer

heeft het AOC Terra
open dag. Deze is van
15.00-17.00 uur en van
19.00-21.00 uur.

informatie over deze ziekte.
Er is geen enkele reden om kinderen thuis te
houden, ook als niet alle wondjes afgedekt
kunnen worden. Kinderen kunnen namelijk

Het Linde College heeft
op 31 januari en 1
februari Open huis.

ook al besmettelijk zijn als de krentenbaard
nog niet zichtbaar is. Het is daarom zinloos
kinderen van school of kinderdagverblijf te
weren
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Verwijsgesprekken groep 8
De verwijsgesprekken van groep 8 vinden
plaats op 7 februari, 12 februari en 14
februari. In de volgende nieuwsbrief staat
een link, waarmee u zelf uw eigen gesprek in
kunt plannen.

Fietsen op de stoep
voor de school
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de
politie over het fietsen op de stoep voor
school. De situatie rondom de school is door
de politie in kaart gebracht.
De politie heeft een advies over de situatie
neergelegd bij de gemeente. De politie
adviseert om meer duidelijkheid te geven
door het plaatsen van borden of hekken,
zodat zij gerichter kunnen gaan handhaven.
Wij zijn nog in afwachting van een reactie
van de gemeente.

Agenda
14 januari

Eerste toetsweek

Alvast noteren
21 januari

Tweede toetsweek

24 januari

MR vergadering

28 januari

Leerlingenraad

30 januari

Open dag AOC Terra

31 januari en

Open huis Linde

1 februari
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