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Nieuwsbrief
Schoolfotograaf

Let op!
We werken met een green screen. Daardoor

Op woensdag 6 maart en donderdag 7 maart

kunt u als ouder, zelf tijdens het plaatsen van

komt de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan

een bestelling een achtergrond kiezen.

dan op de foto. Er worden individuele foto’s

Om dit mogelijk te maken is het van belang

gemaakt, foto’s van broertjes en zusjes en

dat uw kind/kinderen geen groene kleding

groepsfoto’s.

(of kleding met groene accenten) aan heeft
op de dag van fotograferen.

Het is mogelijk om met jongere of oudere
broertjes/zusjes, die niet op OBS Heidepolle
zitten, op de foto te gaan. Deze foto’s worden

Meester Bauke

op woensdag 6 maart om 8.15 uur genomen.

Helaas gaat meester Bauke ons verlaten

Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan

komend schooljaar. Meester Bauke wil graag

bent u van harte welkom.

werken op een school, die dichter bij zijn
woonplaats ligt, zodat hij minder reistijd

We werken met het volgende schema:

heeft iedere dag. Hij heeft een nieuwe baan

(Let op! Dit schema is onder voorbehoud!)

gevonden op een school in Drenthe. Deze

Het kan zijn, dat er groepen verschuiven

functie zal ingaan in het nieuwe schooljaar.

doordat het sneller/langzamer gaat dan

Wij willen meester Bauke alvast bedanken

gedacht.

voor zijn inzet afgelopen jaren en wensen
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hem een goede tijd toe op zijn nieuwe
Woensdag 6 maart:

school!

- Broertjes/zusjes.
- Groep 4A
- Groep 4B/5B
- Groep 7A
- Groep 6B/7B
- Groep 8
Donderdag 7

Nieuwe
leerling

maart:

Deze week verwelkomen we Ariana Bakker

- Groep 1/2A

bij ons op school. Ariana komt bij juf Corrie in

- Groep 1/2B

groep 1.

- Groep 3
- Groep 5A

Van harte welkom op onze school. We

- Groep 6A

wensen Ariana een fijne en een plezierige

- Groep 8 reserve dag

schooltijd toe!

In verband met de schoolfotograaf, gaan de
gymlessen van groep 7A en 4B/5B op de
woensdag niet door.

Rapport/portfolio mee
Zouden alle kinderen, die dat nog niet
hebben gedaan komende week hun rapporten
weer in kunnen leveren?

De kinderen gaan zelf ook aan de slag met
de Stellingwerfse taal door het
Stellingwerfs proberen te
verstaan, spreken en schrijven.

En de kinderen van groep 1 hun portfolio?

Open dag
Op woensdag 20 maart van 08.30- 12.00 uur
is er een open dag bij alle scholen van
stichting Comprix. Tijdens de open dag staan
onze deuren open voor alle nieuwe ouders en
kinderen, die graag eens op onze school
willen komen kijken.

Fancy fair
Voor de fancy fair op 24 mei zijn wij op zoek
naar de volgende materialen:
- Oude spijkerbroeken
- Stokpaardjes
- Tipi’s
Eveneens zoeken wij nog mensen, die willen
helpen met het begeleiden van de spelletjes
op de dag zelf. Van 16.00-18.00 uur of van
18.00 uur tot 20.00 uur. U kunt zich
aanmelden via: directie@heidepolle.nl

Tijdens deze open dag staan onze deuren ook
open voor jongere broertjes/zusjes van onze
huidige leerlingen. We organiseren deze dag
een peutermeespeelmoment om 10.30 uur. U
kunt zich aanmelden via
directie@heidepolle.nl.

Eventueel is het ook mogelijk om deze dag te
gebruiken voor een maatschappelijke stage.
Oud leerlingen zijn eveneens van harte
welkom om deze dag te komen assisteren bij

Stellingwerfs taalproject
De komende twee weken hebben wij in
het kader van Heemkunde een taalproject
over het Stellingwerfs. Met dit project
willen we de streektaal van de
Stellingwerven onder de aandacht
brengen.
In samenwerking met Sietske Bloemhoff
van de Schrieversronte in Oldeberkoop
krijgt elke groep een aantal gastlessen in
het Stellingwerfs. Er wordt voorgelezen, er
komen schrijvers in de klas, kinderen
spelen een toneelstuk, er gaan groepen de
natuur in of maken een dorpswandeling.

de spelletjes. Ook zij kunnen zich aanmelden
via: directie@heidepolle.nl

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. We
zoeken ouders, die deze dag willen komen
helpen in de begeleiding. De kinderen hebben
daar vandaag een brief over ontvangen. Het
belooft een mooie dag te worden, dus houdt
u deze dag vast vrij.
Wilt u helpen in de begeleiding, dan kunt u
zich aanmelden via het bijgevoegde strookje.
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Groep 1/2
Bij de kleuters zijn er regelmatig bekers en
pakjes drinken zonder naam. Het is voor ons
dan niet altijd duidelijk van wie het drinken
is. We zouden u willen vragen om voortaan
de naam van uw kind op de pakjes en de
bekers te zetten.

Reservekleren
Op school hebben we een aantal
reservekleren voor “kleine ongelukjes”. We
missen een aantal kledingstukken. Zijn er
kinderen, die een aantal reservekleren van
school nog thuis hebben? Dan graag weer
even meenemen naar school.

Agenda
4 maart

Heemkundeweken

4 maart

Oud papier

6 maart

Schoolfotograaf
Broertjes en zusjes

6 maart

MR vergadering

7 maart

Schoolfotograaf

Alvast noteren
11 maart

Heemkundeweken

11 maart

Leerlingenraad

15 maart

Stakingsdag, leerlingen vrij

19,26 maart

Schoolarts gr 2

20 maart

Open dag

22 maart

Schoonmaakdag gemeente
Weststellingwerf
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