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Nieuwsbrief
Schoolvoetbaltoernooi

Waterpokken

Woensdag 10 april gaan we met vier teams

Er zijn kinderen van school, die de

naar het schoolvoetbaltoernooi in Wolvega,

waterpokken hebben gekregen. In de bijlage

Sportpark Molenwiek. De kinderen die

vindt u meer informatie over deze ziekte.

meedoen, hebben hierover een brief
ontvangen.

Als een kind met waterpokken zich goed voelt
dan kan het gewoon naar school. Het kind is

Na afloop is het de

al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan

bedoeling dat de

andere kinderen al hebben besmet en

kinderen op eigen

daarom helpt thuis houden van het zieke kind

gelegenheid naar

niet om verspreiding van waterpokken te

huis gaan.

voorkomen.

Uiteraard bent u ook
van harte

Schoolshirts

uitgenodigd om onze teams aan te moedigen!

Onze schoolshirts hebben korte mouwen.

We wensen de teams veel succes!

Mocht het tijdens de komende activiteiten,

Datum: 5 april 2019

schoolvoetbal, schoolkorfbal en
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

avondvierdaagse, tóch te koud zijn voor korte

programma van het voetbaltoernooi. Dan

mouwen, dan willen we u vragen om uw kind

kunt u zelf kiezen welke wedstrijden u wilt

een shirt met lange mouwen onder het

bekijken.

schoolshirts te laten dragen. Wel graag in de
kleur rood, wit óf blauw.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april 2019 organiseren
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c.b.s. De Wegwijzer en o.b.s. Heidepolle
gezamenlijk de Koningsspelen-sportdag.

Nieuwe leerling

De leerlingen van groep 1 en 2 van
o.b.s. Heidepolle spelen diverse spelletjes op

Deze week verwelkomen we een nieuwe

het grote schoolplein en de leerlingen van

leerling bij ons op school. Ze komt bij

groep 3 t/m 8 van beide scholen gaan met de

meester Harmen in groep 1.

leerkrachten lopend naar het SIOS-sportveld
om daar hun sportdag te spelen.

Van harte welkom op onze school. We
wensen haar een fijne en een plezierige

Deze dag worden de normale schooltijden

schooltijd toe!

gehandhaafd volgens het continu rooster.

Molenwiek aan de Kruistraat.

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

Kleuters: Plein Futura

Komende week vindt er weer een incasso van

PLAATS: SIOS-accommodatie op sportpark

KLEDING: Sportieve kleding waarin de
kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
sportschoenen voor buiten aan te bevelen
(geen turnschoenen).
LUNCH: De leerlingen van groep 3 t/m 8
nemen hun eigen lunch mee om op het
sportveld te nuttigen. Het is handig om een
extra flesje water mee te nemen.
De kleuters hoeven deze dag geen fruit mee
naar school te nemen. Zij krijgen fruit van
school.

de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage
voor het schoolreisje plaats. Als u een
machtiging heeft afgegeven hoeft u verder
niks te doen.
De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,
omdat wij mede hierdoor de feesten en
andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
bekostigen.
De incassomomenten van dit schooljaar
zijn:
2e week van januari 2019
2e week van april 2019
2e week van juli 2019
Het bedrag wat komende week wordt

KOMT U OOK
GEZELLIG EVEN

afgeschreven is als volgt:
Groep 1-2

12,50 (in april en juli hetzelfde
bedrag)

Alle groepen doen deze ochtend verschillende

Groep 3-7

22,50 (in april en juli 20,00)

sport- en spelonderdelen. Vanaf 9:15 uur

Groep 8

27,50 (in april en juli hetzelfde
bedrag)

KIJKEN?????

bent u van harte welkom om uw kind(eren)
van groep 3 t/m 8 op het sportveld van SIOS
te komen aanmoedigen.

Vrijwillige contactavond
Voor de kleuters bent u vanaf 9:00 uur van
harte welkom op het grote schoolplein van
Futura.
We gaan er vanuit dat iedereen die zich
daarvoor heeft aangemeld komt helpen bij de
begeleiding. De begeleiders hebben hierover
extra informatie ontvangen.
Voor de opening van de Koningsspelen
gebruiken we het volgende liedje:

Op dinsdag 23 april organiseren we weer een
vrijwillig contactmoment voor de kinderen
van groep 1 t/m 7. De ouders van de
kinderen van groep 8 hoeven zich niet op te
geven. Zij hebben net de verwijsgesprekken
voor het voortgezet onderwijs gehad.
Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt
u aangeven dat u graag een gesprek wilt met
de leerkrachten van uw kind(-eren).
Het kan ook zo zijn dat de leerkracht u

https://www.youtu.be/Ux2SYiBtrLM

uitnodigt voor een gesprek.

Kinderen, die dat leuk vinden, kunnen dit

Vanaf maandag 8 april hangen er

thuis oefenen.

intekenlijsten bij de groepen.
De leerkrachten van groep 6B/7B zijn
dinsdag 23 april afwezig. Ouders van deze
2

groep kunnen intekenen op woensdagmiddag

19 t/m 22 april Goede vrijdag/Pasen

24 april en donderdagmiddag 25 april.

23 t/m 25 april Kamp gr 8

De contactavond van groep 1/2B wordt

23 april

Vrijwillige contactavond

25 april

Veerkieker gr 7B

uitgesteld.

Excursie vlechtmuseum
27 april

Meivakantie t/m 5 mei

Naschoolse Sport Activiteiten
7 mei weer Naschoolse Sport Activiteiten in
de Paulus Potterstraat.
“10 tellen in de Rimboe!!”
Op dinsdag 7 mei gaan we tijdens het NSA
verstoppertje spelen in de gymzaal van de
Paulus Potterstraat. We gaan op zoek naar
spookjes, op zoek naar lekkers en op zoek
naar elkaar.

Met het licht aan, met een paar lampjes aan
of helemaal in het pikkedonker?? Het is maar
wat jullie willen en durven.
Een spannend avontuur. Onder leiding van
het Buurtsportwerk. Kom op 7 mei om 14.30
uur naar de gymzaal van de Potterstraat voor
een leuke middag!

Agenda
10 april

Schoolvoetbaltoernooi

11 april

Veerkieker gr 1/2A,
Excursie Hoolten Klinten

12 april

Koningsspelen

Alvast noteren
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
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