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Nieuwsbrief
Formatiewisselingen
Na de voorjaarsvakantie zullen er enige

Korfbal/Voetbal opgave
formulier

wisselingen plaatsvinden in de formatie.

We willen iedereen vragen om uiterlijk
dinsdag 26 februari het opgave formulier

Juf Janneke/juf Tineke

voor schoolkorfbal en schoolvoetbal in te

Het officiële zwangerschapsverlof van juf

leveren bij de leerkrachten. Dit in verband

Janneke zal binnenkort eindigen. Vanaf de

met de opgaves die voor 1 maart gedaan

voorjaarsvakantie zal zij samen met juf

moeten worden.

Tineke, groep 7A gaan begeleiden. De eerste
week na de vakantie staan zij samen voor de
groep. Na verloop van tijd zal juf Janneke
drie dagen in de week groep 7A begeleiden
en juf Tineke twee dagen in de week.
Juf Stieneke/juf Marloes
Vanaf de voorjaarsvakantie zullen juf
Stieneke en juf Marloes ruilen van dagen. Juf
Stieneke gaat werken op de maandag, de

Datum: 15 februari 2019

dinsdag en de vrijdag. Juf Marloes gaat
werken op de woensdag en de donderdag.
Juf Maayke
Vanaf de voorjaarsvakantie zal juf Maayke
alle dagen aanwezig zijn in groep 4B/5B.

Oud papier (herinnering)

Nummer : 21

Maandag 4 februari hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om 18.25 uur bij de

Deze week hebben we een nieuwe stagiaire
gekregen van de Pabo. Zij zit in haar eerste
jaar. Ze zal de komende periode stagelopen op
de donderdag in groep 6A. Haar naam is
Michelle Benjamins.
We wensen Michelle een leerzame tijd toe bij
ons op school.

kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.

Jaargang: 2017-2018

Stagiaires

We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Luizen
Bij een aantal kinderen zijn luizen
geconstateerd. We willen u vragen om uw
kind de komende periode even extra te
controleren op luizen. Meer informatie vindt u
in de bijlage.

Schoolfotograaf

Agenda

Op woensdag 6 maart en donderdag 7 maart

16 februari

komt de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan
dan op de foto. Er worden individuele foto’s

Voorjaarsvakantie t/m
24 februari

27 februari

Doemiddag Terra gr 8

gemaakt, foto’s van broertjes en zusjes en
groepsfoto’s.

Alvast noteren

Het is mogelijk om met jongere of oudere

4 maart

Heemkundeweken

broertjes/zusjes, die niet op OBS Heidepolle

4 maart

Oud papier

zitten, op de foto te gaan. Deze foto’s worden

6 maart

Schoolfotograaf

op woensdag 6 maart om 8.15 uur genomen.

Broertjes en zusjes

Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan

6 maart

MR vergadering

bent u van harte welkom.

7 maart

Schoolfotograaf

11 maart

Heemkundeweken

11 maart

Leerlingenraad

15 maart

Stakingsdag, leerlingen vrij

Help Pake en Beppe de
vakantie door!

19,26 maart

Schoolarts gr 2

Ook dit jaar weer gratis entree in veel musea

20 maart

Open dag

tijdens de voorjaarsvakantie. Onder

22 maart

Schoonmaakdag gemeente

begeleiding van een volwassene kunnen

Weststellingwerf

kinderen gratis naar het museum.
www.helppakedevakantiedoor.nl

Prettige voorjaarsvakantie
We wensen alle kinderen en hun
ouders/verzorgers alvast een prettige
voorjaarsvakantie. Op maandag 25 februari
zien we jullie graag weer terug.
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