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Nieuwsbrief
Dierendag
Vrijdag 4 oktober was het dierendag. De

-

Vanaf 13.45 uur wijzen de juffen /
meesters je een plekje aan waar je mag
zitten met je kleedje.

groepen 1/2A en 1/2B gingen op bezoek bij
het AOC Terra. De kinderen van groep 3/4/5

De kinderen, die zelf geen boeken verkopen

gingen op excursie naar stal Waldsicht/de

mogen vanaf 14.00 ook naar de markt. De

dierenkliniek of ze kregen een gastles van de

kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen uit de

dierenambulance of een hondenshow.

klassen opgehaald worden, waarna de ouders

Allemaal leuke

samen met hun kind een rondje kunnen

activiteiten in het

lopen over de boekenmarkt. De boekenmarkt

kader van dierendag

sluit om kwart voor 3.

waar de kinderen
erg van genoten
hebben!

Boekenmarkt
Dit jaar vindt de traditiegetrouwe afsluiting
van de Kinderboekenweek plaats op

Nummer: 6

Datum: 4 oktober 2019

donderdag 10 oktober. We houden dan onze
jaarlijkse boekenmarkt. Iedereen is van harte

Nodig allemaal je buren en opa’s / oma’s uit

welkom!

om gezellig langs te komen!

We starten de boekenmarkt om 14.00 uur,

Graag tot ziens !!!

tegelijk met de Wegwijzer. De kinderen
mogen vanaf kwart voor 2 hun plekje zoeken
en boeken klaar leggen. De kinderen die niet

Vrijwillige contactavond

zelf boeken gaan verkopen blijven tot 14.00

Op dinsdag 8 oktober organiseren we weer

uur in de klas.

een vrijwillig contactmoment voor de
kinderen van groep 1 t/m 7. De ouders van

Enkele aanwijzingen voor de boeken-

de kinderen van groep 8 hoeven zich niet op

verkopers:

te geven. Zij hebben net de popgesprekken

-

Iedere verkoper neemt zijn eigen kleedje

voor het voortgezet onderwijs gehad.

Jaargang: 2019-2020

mee.
-

Boeken van te voren prijzen is handig.

Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt

-

Ouders mogen natuurlijk helpen bij het

u aangeven dat u graag een gesprek wilt met

brengen(vanaf 13.45 uur) en het

de leerkrachten van uw kind(-eren).

klaarzetten van de boeken.
-

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen
alleen onder begeleiding van een
ouder/opa/oma boeken verkopen op de
markt.

Het kan ook zo zijn dat de leerkracht u
uitnodigt voor een gesprek.
Er hangen intekenlijsten bij de groepen,
waarop u zich kunt inschrijven.

Staken 6 november
Zoals u via de media wellicht heeft vernomen
zullen leerkrachten uit het basisonderwijs op
6 november gaan staken. Ook onze school zal
meedoen aan deze stakingsdag.
De leerkrachten van OBS Heidepolle vinden
het belangrijk om mee te staken. Inmiddels
beginnen ook voor onze school de gevolgen
van het lerarentekort ernstig duidelijk te
worden. Deze week hebben we een aantal
keren geen invalkracht kunnen vinden voor
een zieke leerkracht. Leerkrachten hebben
elkaars groep overgenomen en zo hebben we
kunnen voorkomen dat groepen naar huis
gestuurd moesten worden. Op de lange
termijn zal dit ten koste gaan van de kwaliteit
van ons onderwijs.
Dit is de reden, dat ook onze school ervoor

om 19:30 uur. De stukken liggen vanaf
donderdag 10 oktober ter inzage op school.
U kunt zich aanmelden via de mail
(directie@heidepolle.nl).

Presentatie KiVa
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe
methode voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. De methode KiVa.
Het tweede deel van de zakelijke ouderavond
zal in het teken staan van deze methode. Een
aantal spelvormen worden uitgewerkt, zodat
u als ouder echt kunt ervaren hoe deze
methode in zijn werk gaat. Eveneens zullen we
vertellen over de uitgangspunten van KiVa,
zodat u als ouder goed op de hoogte bent hoe
wij werken met deze nieuwe methode. We
zien u graag op de zakelijke ouderavond!

kiest om mee te doen aan de stakingen. De
school is 6 november gesloten.
Mocht het opvangen van uw kind/kinderen

Samen maken we er een fijne
school van!

echt problemen geven, dan kunt u contact
opnemen met de directeur.
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen
op uw begrip.

Stagiaire
Vanaf komende week komt er een nieuwe
stagiaire bij ons stagelopen; Nienke van Dijk.
Nienke doet de opleiding voor
onderwijsassistent. Zij komt op maandag,

Agenda
7 oktober

Oud papier

8 oktober

Vrijwillige contactavond

10 oktober

Boekenmarkt

dinsdag en woensdag stagelopen in de
groepen 1/2A en 1/2B. We wensen Nienke
een leerzame tijd toe bij ons op school.

Uitnodiging zakelijke
ouderavond

Alvast noteren
16 oktober

Zakelijke ouderavond

19 oktober

Herfstvakantie t/m 27 oktober

31 oktober

Schoolarts gr 7

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
een uitnodiging voor de zakelijke ouderavond
op woensdag 16 oktober. De avond begint
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