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Nieuwsbrief
Juf Anke
In de bijlage een vervelend bericht over juf
Anke. We wensen haar sterkte!

Informatie voor gebruik
persoonsgegevens
In de bijlage vindt u informatie voor het
gebruiken van persoonsgegevens van uw

Fancy Fair
De kinderen van groep 8 hebben deze week
een brief meegekregen voor het begeleiden
van de spelletjes op de fancy fair. We willen
de ouders vragen om deze brief samen met
uw zoon/dochter in te vullen.

Datum: 14 maart 2019

Verder zijn wij op zoek naar (gratis) strobalen
voor de Fancy Fair. Mocht iemand deze voor
ons beschikbaar kunnen stellen, dan houden
wij ons aanbevolen. U kunt het melden via
directie@heidepolle.nl

kind. We gebruiken deze gegevens voor het
landelijke onderzoek ten aanzien van onze
toetsresultaten. Mocht u hier vragen over
hebben, dan kunt u terecht bij de directeur.

Vervanging
Juf Janneke heeft nog veel last van haar
bekken. Daardoor lukt het haar nog niet om
de komende weken les te geven in groep 7.
Juf Tineke zal de komende tijd deze groep
blijven begeleiden. Zij zal tot de meivakantie
fulltime beschikbaar blijven voor deze groep.
Na de meivakantie bekijken we in hoeverre de
situatie met Juf Janneke verbeterd is. In ieder
geval zal Juf Tineke ook na de meivakantie de
hoofdverantwoordelijke blijven voor groep 7.
Dit zal het geval zijn, tot de zomervakantie.

Heemkundeweken
Ook deze week weer een mooi artikel in de
Stellingwerf naar aanleiding van onze
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heemkundeweken. Dit keer stond het

Hoolten Klinte
Voor de excursie naar de Hoolten Klinte in
Appelscha van groep 1/2A van meester
Harmen op donderdag 11 april zoeken we nog
ouders, die kunnen rijden en de excursie
willen begeleiden. Ook opa/oma of andere
familieleden kunnen helpen bij de begeleiding.
We vertrekken om 9:45 uur en zijn rond 12:30
uur weer terug op school.
U kunt zich opgeven bij meester Harmen.

toneelstuk van groep 6A centraal.
Hieronder vindt u de link naar het webartikel:
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/wolvega/
1001695/heidepolle-sleut-streektaelmaondfeestelik-of.html

Agenda
26 maart

Schoolarts gr 2

Alvast noteren
1 april

Oud papier

4 april

Theoretisch verkeersexamen
gr 8

10 april

Schoolvoetbaltoernooi

11 april

Veerkieker gr 1/2A,
Excursie Hoolten Klinten

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
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