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Nieuwsbrief
Staken 15 maart
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft
kunnen lezen, doet ook onze school mee aan
de staking van 15 maart. In de bijlage vindt
u hierover meer informatie.
OBS Heidepolle is deze dag gesloten.

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.

Mocht het opvangen van uw kind/kinderen
echt problemen geven, dan kunt u contact
opnemen met de directeur.
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen
op uw begrip.

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

Nieuwe leerlingen
Deze week verwelkomen we twee nieuwe
leerlingen bij ons op school. Ze komen bij juf

Heemkundeweken

Corrie in groep 1.

Deze week hebben er al veel mooie
gastlessen plaatsgevonden in het kader van

Van harte welkom op onze school. We

de heemkundeweken. Genieten!

wensen de kinderen een fijne en een

Hieronder vindt u een link naar het webartikel

plezierige schooltijd toe!

van de Stellingwerver Courant:

Schoolarts groep 2
Op 19 maart, 26 maart, 15 april en 16 april

Jaargang: 2017-2018

directie@heidepolle.nl.

https://m.stellingwerf.nl/nieuws/wolvega/996
232/ommedaenken-veur-stallingwarver-taelop-de-hiedepolle.html

komt de schoolarts voor de kinderen van
groep 2. De ouders van de kinderen, die deze

En een mooie link naar het blog van Johan

dagen aan de beurt zijn krijgen hier ongeveer

Veenstra, de Stellingwerver schrijver, die

drie weken van te voren bericht over van de

deze week gastlessen gaf in de groepen 4A,

schoolarts.

4B/5B en 5A:
http://www.johanveenstra.nl/dagboeken.htm

Luizen

Alle ouders hebben zich goed aan deze regels

We krijgen meer kinderen met luizen. We

gehouden. Voor ons erg fijn, om te merken

willen u zodoende vragen om uw kind de

dat we ook in een echte situatie rustig

komende periode even extra te controleren

kunnen blijven en alle zaken kunnen regelen,

op luizen. Meer informatie vindt u in de

die op dat moment noodzakelijk zijn om de

bijlage.

kinderen zo snel mogelijk in een veilige
situatie te kunnen brengen.

Ontruiming
Afgelopen donderdag moesten we de school

Data schoolreisjes

onverwachts ontruimen. Het was geen

Ook dit jaar gaan we weer op schoolreisje.

oefening maar een echt probleem met de

De data zijn dit jaar als volgt:

oven. Goed om eens een onverwachte
ontruiming mee te maken. Het was mooi om

26 juni

naar Sanjesfertier.

te zien, dat ook in deze situatie de
ontruiming goed is verlopen. Alle kinderen

26 juni

Schoolreisje groep 3, 4a, 4b/5b
en 5a naar Julianatoren.

waren snel het gebouw uit. Een groot
compliment voor de kinderen en de

Schoolreisje groep 1/2a en 1/2b

27 juni

Schoolreisje groep 6a, 6b/7b en
7a naar Hellendoorn.

leerkrachten.
23 april

Schoolkamp gr 8 t/m 25 april
naar Texel.

Aangezien de ontruiming rond 13.45 uur
plaatsvond, was het ook mooi om te zien dat
ook de ouders zich goed aan het protocol
hebben gehouden. Bedankt daarvoor!

Agenda
11 maart

Heemkundeweken

11 maart

Leerlingenraad

15 maart

Stakingsdag, leerlingen vrij

Alvast noteren
In het ontruimingsplan staat hierover het
volgende:
Bij ontruiming kan er niet naar school gebeld
worden omdat de lijnen vrij moeten blijven

19,26 maart

Schoolarts gr 2

20 maart

Open dag

22 maart

Schoonmaakdag gemeente
Weststellingwerf

voor eventuele hulpdiensten.
Ouders/verzorgers krijgen vanuit school via
de telefoon te horen wanneer en waar ze hun
kind/kinderen kunnen afhalen. Het is niet de
bedoeling, dat de kinderen door ouders uit de
rijen worden gehaald tijdens het ontruimen.
Door middel van het tellen van de rijen kijken
de leerkrachten of we compleet zijn.
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