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Nieuwsbrief
Gesprekken groep 8

Vriendenboekje

Op donderdag 19 september en maandag 23

Een van onze leerlingen is zijn

september zijn de popgesprekken van groep

vriendenboekje kwijtgeraakt. Het is een rood

8A. Op donderdag 26 september zijn de

vriendenboekje van Cars. We hopen dat

popgesprekken voor groep 8B.

degene die hem heeft hem komende week
aan hem terug wil geven.

Het doel van deze gesprekken is het
bespreken van de Friese Plaatsingswijzer en
de resultaten van de Cito Studie-

Leesbegeleiding

vaardigheden. Daarnaast zal er tijdens het

We zoeken enkele leesouders/leesopa’s en

gesprek een opzet worden gemaakt voor het

oma’s voor de groepen 3 en 4 op maandag

POP van uw kind. Hierin zal komen te staan

en donderdagochtend van 8.30-9.00 uur. Ook

waar uw kind zelf naartoe wil werken dit

ouders die leerlingen in de hogere groepen

laatste schooljaar en hoe hij/zij dit wil

hebben, mogen best helpen. Graag zelfs!

bereiken. Dit alles natuurlijk toewerkend naar

Mocht u belangstelling

de schoolkeuze in februari ’20.

hebben, dan kunt u
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zich aanmelden bij de
Het is de bedoeling dat zowel de ouders als

leerkrachten van de

de leerling bij dit gesprek aanwezig zullen

groepen 3 en 4.

zijn.
Het plannen van het gesprek kan

HVO leerkracht

tot woensdag 11

Helaas heeft de stichting voor

september. Op vrijdag

vormingsonderwijs nog geen HVO leerkracht

13 september ontvangt

voor onze school kunnen vinden. Voorlopig

u via de mail het

zullen de HVO lessen zodoende vervallen.

definitieve rooster.

Automatische incasso
Ook dit jaar werken we weer met een

Margedag, leerlingen vrij

automatische incasso van de vrijwillige
ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Op maandag 9 september hebben we een
margedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

De incassomomenten van dit schooljaar zijn:

Voor de teamleden is het een studiedag over

2e week van oktober 2019
2e week van januari 2020
2e week van april 2020

de nieuwe methode KiVa.

De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,
omdat wij mede hierdoor de feesten en
andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
bekostigen.

Mocht u nog geen machtiging hebben

Alvast noteren

afgegeven en zou u dat wel graag willen, dan

17 september Informatieavond gr 8

vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief een

19 september Popgesprekken gr 8A

machtigingsformulier. U kunt dit invullen en

20 september Sportdag Comprix gr 8

inleveren bij de directeur/de leerkracht van

23 september Popgesprekken gr 8A

uw kind.

25 september Schoolarts gr 7
26 september Popgesprekken gr 8B

Naschoolssportaanbod
“Sporten met een stokkie’’

27 september Schoolarts gr 7

Op dinsdag 1 oktober is er weer een
Naschools Sportaanbod.
Je kan aan de slag gaan met verschillende
sporten waar je een stokkie voor nodig hebt.
Denk hierbij aan een tennis, badminton,
lacrosse, knotshockey en andere sporten.

Schoolgids
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
een digitale versie van de schoolgids van dit
schooljaar. Deze is eveneens te vinden op de
website van school;
http://heidepolle.nl/informatieschool/schoolgids/
Hierin vindt u alle benodigde informatie over
onze werkwijze en allerlei praktische
informatie.

Agenda
9 september

Margedag, leerlingen vrij

9 september

Oud papier
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