OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nl

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
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

Hoolten Klinte
In het kader van de Veerkieker gaan wij op
excursie naar de Hoolten Klinte in Appelscha.

onze deuren open voor alle nieuwe ouders en

Groep 1/2B van juf Corrie en juf Jeannette

kinderen, die graag eens op onze school

gaat op donderdag 21 maart. Groep 1/2A van

willen komen kijken.

meester Harmen gaat op donderdag 11 april.
De locatie is het Drents-Friese Wold, waar
zich vlakbij het hoogste punt van Friesland
bevindt: de Bosberg.
Hier leren we over de natuur en de
geschiedenis van de Stellingwerven. Het
werken in de turf maken de kinderen zelf
mee, door erover te spelen. Dat doen ze

Tijdens deze open dag staan onze deuren ook
open voor jongere broertjes/zusjes van onze

Datum: 14 maart 2019

huidige leerlingen. We organiseren deze dag

samen met theatermaker Janou Sipsma, met
de hulp van de Historische Vereniging
Appelscha en de Hoolten Klinte.

een peutermeespeelmoment om 10.30 uur. U

Het programma eindigt op de zandvlakte, dus

kunt zich aanmelden via

houd rekening met de kleding!

directie@heidepolle.nl.
We zoeken ouders, die kunnen rijden en de
excursie willen begeleiden. Ook opa/oma of
andere familieleden kunnen helpen bij de
begeleiding.
We vertrekken op beide data om 9:45 uur en
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zijn rond 12:30 uur weer terug op school.

Nieuwe leerlingen
Deze week verwelkomen we een nieuwe
leerling bij ons op school.
Van harte welkom op onze school. We
wensen hem een fijne en een plezierige
schooltijd toe!

U kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Er
zijn nog niet voldoende begeleiders voor deze
dag beschikbaar. We zoeken nog ouders/oud
leerlingen of opa’s en oma’s, die ons kunnen
helpen. Alle hulp is welkom! U kunt zich
aanmelden bij meester Stefan of door een

Eveneens merken we dat veel kinderen te
laat komen. Ook dat is niet wenselijk voor
het starten van onze lessen.
We willen iedereen dus vragen om pas na
8.15 uur (en het liefst vlak voor 8.30 uur) op
school te komen.

mail te sturen naar: directie@heidepolle.nl.

Gemeentelijke
Schoonmaakdag
Op vrijdag 22 maart doen de scholen in

Agenda
19,26 maart

Schoolarts gr 2

20 maart

Open dag

21 maart

Veerkieker gr 1/2B,

Weststellingwerf mee aan de Gemeentelijke
Schoonmaakdag. Vrijdagmiddag gaan de

Excursie Hoolten Klinte
22 maart

leerlingen van groep 5-8 de wijk en het

Schoonmaakdag gemeente
Weststellingwerf

Zuiderpark in om zwerfafval op te ruimen.
Iedere groep heeft zijn eigen route.

Alvast noteren
26 maart

Schoolarts gr 2

1 april

Oud papier

4 april

Theoretisch verkeersexamen
gr 8

10 april

Schoolvoetbaltoernooi

11 april

Veerkieker gr 1/2A,
Excursie Hoolten Klinten

Op school komen
We merken dat er steeds meer kinderen zijn,
die al voor 8.15 uur op school komen. Dit is
niet de bedoeling, 8.15 uur is vroeg genoeg.
De meesters en juffen hebben voor schooltijd
hun tijd nodig om zich voor te bereiden en
ook om even bij elkaar te komen voor een
kop thee of koffie om even de belangrijke
dingen van de dag door te nemen.

12 april

Koningsspelen

15 april

Schoolarts gr 2

15 april

Leerlingenraad

16 april

Schoolarts gr 2

16,17 april

IEP toets gr 8

18 april

Veerkieker gr 7A
Excursie vlechtmuseum

19 t/m 22 april Goede vrijdag/Pasen
23 t/m 25 april Kamp gr 8
23 april

Vrijwillige contactavond

25 april

Veerkieker gr 7B
Excursie vlechtmuseum

27 april

Meivakantie t/m 5 mei

U moet zich ook realiseren dat het ook voor
de kinderen zelf niet wenselijk is. Als uw kind
voor 8.15 uur al binnen is en al in de klas
gaat zitten, dan is er al een behoorlijk beroep
gedaan op de concentratie van het kind, voor
we überhaupt met onze lessen kunnen
beginnen.
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