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Nieuwsbrief
Oefenen schoolkorfbaltoernooi

Let op! Om deze teams goed te kunnen

Om te oefenen voor het schoolkorfbaltoernooi

begeleiden, zijn alle kinderen (van groep 1

krijgen de kinderen van de groepen 3, 4A en

t/m 8) deze middag vrij vanaf 11.30 uur.

4B/5B op dinsdag 7 mei een gastles korfbal
op de SIOS velden.

Kinderen die meedoen aan het toernooi,
moeten om 12.15 uur weer op school zijn.

Het is de bedoeling dat de kinderen hiervoor

We vertrekken dan samen naar de

geschikte sportkleren en sportschoenen

korfbalvelden.

aanhebben. Let op! De lessen zijn buiten.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het
programmaboekje van het toernooi. De
definitieve indeling van de teams en het
vervoersschema ontvangt u binnenkort.

Datum: 26 april 2019

Oudheidkamer

Schoolkorfbal
Op woensdag 15 mei zal ook dit jaar weer op
het terrein van korfbalvereniging Leonidas in
Noordwolde het schoolkorfbaltoernooi worden
gehouden. We hebben nog niet genoeg
ouders, die willen rijden. Mocht u ons kunnen
helpen, dan kunt u zich aanmelden bij juf

Nummer : 29

Janke/meester Klaas.

Jaargang: 2017-2018

Voor de excursie naar de Oudheidkamer van
groep 4A op donderdag 16 mei zoeken we
ouders, die willen begeleiden en rijden. We
vertrekken om 10.20 uur en zijn rond 12:30
uur weer terug op school. U kunt zich opgeven
bij meester Klaas.

Het is eventueel ook mogelijk om alleen de
heenweg / de terugweg te rijden. Ook
opa’s/oma’s of andere bekenden zijn welkom
om ons bij het vervoer te komen helpen.
Mocht u in de gelegenheid zijn om alleen uw
eigen kind/kinderen op te halen van het
korfbalveld, dan willen we dit ook graag
weten. Dan hoeven we geen
vervoersplaatsen voor deze kinderen te
regelen. U kunt dit melden via de mail
(directie@heidepolle.nl) of bij juf
Janke/meester Klaas.

Huis van Weldadigheid
Voor de excursie naar het huis van
Weldadigheid van groep 8 op woensdag 22
mei zoeken we ouders, die willen rijden en
begeleiden. We vertrekken om 8:30 uur en
zijn rond 11:30 uur weer terug op school. U
kunt zich opgeven bij meester Stefan.

Moederdag/Vaderdag
De kinderen van groep 1 t/m 5 maken dit jaar
weer een mooi moederdag- of
vaderdagcadeautje voor u.

Oud papier (herinnering)
Maandag 13 mei hebben we weer oud papier.
Let op! Het is 13 mei. Op sommige brieven
staat 6 mei vermeld, maar dit moet 13 mei
zijn.

In de hogere groepen zullen de kinderen geen
moederdag/vaderdagcadeautje maken.

Praktisch verkeersexamen
Dinsdag 14 mei 2019 zullen de leerlingen van
groep 8 deelnemen aan het praktisch
verkeersexamen.
Alle leerlingen zijn in april geslaagd voor hun
theoretisch verkeersexamen en mogen nu
laten zien dat ze de regels ook kunnen
uitvoeren in de praktijk.
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
De leerlingen mogen alleen aan het praktisch
verkeersexamen deelnemen met een fiets die
voldoet aan de criteria die zijn opgesteld

papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

i.s.m. de politie. De leerlingen hebben deze
criteria op papier mee naar huis gekregen.
Evenals een kopie van de route van het
praktisch verkeersexamen. Wellicht kunt u
deze route nog een keer met uw kind fietsen
in de meivakantie. Dit zal meester Stefan ook
nog een keer doen op vrijdag 10 mei a.s.

Gevonden
Er is een beer gevonden in het lokaal van
groep 3. Hij is op zoek naar zijn baasje!
Mocht iemand de beer missen, dan kan
diegene hem ophalen bij juf Janke.

De leerlingen van groep 8 dienen dus zowel
vrijdag 10 mei als dinsdag 14 mei met de
fiets naar school te komen. Als er nog vragen
zijn omtrent het praktisch verkeersexamen
dan kunnen jullie terecht bij meester Stefan.
We zoeken nog ouders, die willen helpen als
beoordelaar van het verkeersexamen. U kunt
zich aanmelden bij meester Bauke/meester
Stefan.
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Meivakantie

Wij wensen iedereen een fijne
meivakantie!!

Agenda
27 april

Meivakantie t/m 5 mei

6 mei

MR vergadering

7 mei

Oefenen schoolkorfbal
gr 3, 4A en 4B/5B

9 mei

Veerkieker gr 3
Excursie ’t Kiekhuus

9 mei

Excursie Vogelkijkhut gr 7A

Alvast noteren
13 mei

Oud papier

14 mei

Praktisch verkeersexamen
gr 8

14 mei

Veerkieker gr 6A+6B
Excursie Oold Ark/De Weyert

15 mei

Schoolkorfbaltoernooi

16 mei

Veerkieker gr 4A
Excursie Oudheidkamer

22 mei

Veerkieker gr 8
Excursie Huis v. Weldadigheid

22 mei

Fries kampioenschap
schoolvoetbal

24 mei

Fancy Fair

30 mei

Hemelvaartsdag
Leerlingen vrij t/m 2 juni
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