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Nieuwsbrief
Tennis

Oud papier (herinnering)

De kinderen van groep 3A, 4A, 4B/5B en 5A

Maandag 1 april hebben we weer oud papier.

krijgen komende woensdag een gastles

Deze keer doen we graag een beroep

tennis. Het is de bedoeling dat de kinderen

op de volgende ouders:

hiervoor geschikte sportkleren en
sportschoenen (zonder noppen) aanhebben.

Farhad Abdo

De lessen zijn buiten op de tennisvelden.

Mark van het Meer
Tessa Punter
Jayden Sleenhoff
Friso Moedt
Aiden Bruinenberg
De reserve ouders zijn:
Aniek Wubs

Datum: 29 maart 2019

Oefenen
schoolvoetbaltoernooi
Om goed voorbereid te zijn op het
schoolvoetbaltoernooi gaan we volgende
week vrijdag (5 april) deelnemen aan een
oefentoernooi. Dit oefenmoment wordt i.s.m.
onze buurtsport-coach georganiseerd.
Deelnemende scholen: Dorpsschool, Zuid,
Franciscusschool en Heidepolle.

Nummer : 25

Deze oefenwedstrijd(en) zullen onder
schooltijd gespeeld worden tussen 12.30 en
14.00 uur op de sportvelden van FC
Wolvega.
Het is de bedoeling dat de kinderen hun

Jaargang: 2017-2018

sportkleren en sportschoenen (bij voorkeur

Tristan Oosterhof
Nick de Jong
Jens Hulshof
Deyana van Dreumel
Jordey Van Essen
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.
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.

propschoenen) ’s morgens mee naar school
nemen.

Hoolten Klinte

We zoeken nog een ouder of broer/zus, die

Voor de excursie naar de Hoolten Klinte in
Appelscha van groep 1/2A van meester
Harmen op donderdag 11 april zoeken we nog
1 ouder, die kan rijden en de excursie wil

deze middag scheidsrechter zou willen zijn. U
kunt zich aanmelden via
directie@heidepolle.nl.

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.

Vlechtmuseum
De kinderen van groep 7B gaan op
donderdag 25 april naar het Vlechtmuseum in
Noordwolde. We zoeken ouders, die kunnen
rijden en de excursie willen begeleiden. U
kunt zich opgeven bij juf Stieneke/juf
Marloes.

Agenda
1 april

Oud papier

4 april

Theoretisch verkeersexamen
gr 8

10 april

Schoolvoetbaltoernooi

Alvast noteren
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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