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Nieuwsbrief
Voorleeswedstrijd
voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar van

Nieuwe
leerling

groep 5/6 was Saffira. De winnaar van groep

Deze week verwelkomen we een nieuwe

7/8 was Ylsa. Beide van harte gefeliciteerd!

leerling bij ons op school. Hij komt in groep 1

Vandaag hebben we op school de jaarlijkse

bij meester Harmen.
Ylsa Jonker mag namens onze school
deelnemen aan de regionale ronde. We

Van harte welkom op onze school. We

wensen Ylsa veel succes!

wensen je een fijne en een plezierige
schooltijd toe!

Schoenzetten Sinterklaas
groep 1 t/m 4 hun schoen voor Sinterklaas.

Voorlichtingsavond voortgezet
onderwijs gr 8

Willen de kinderen van groep 3A en groep 4A

Op dinsdag 10 december hebben we in

hiervoor komende maandag een extra schoen

samenwerking met obs Zuid en obs

meenemen.

Dorpsschool Wolvega een voorlichtingsavond

Komende woensdag zetten de kinderen van

Datum: 22 november 2019

over het voortgezet onderwijs. De ouders van
De kinderen van groep 1/2 gebruiken hun

groep 8 leerlingen krijgen dan informatie

gymschoen.

over het Linde College en het AOC Terra. Dit
jaar wordt deze avond op OBS Zuid
gehouden. De ouders ontvangen hier nog
bericht over.

Kerstcreamiddag
Op vrijdagmiddag 13 december

12
Nummer
Nummer::12

organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 een
creatieve kerstmiddag. We zoeken nog hulp

Sinterklaas

om de knutselactiviteiten te begeleiden.

Sinterklaas is weer in het land en donderdag

Wie wil ons helpen? U begeleidt van

5 december komt hij bij Futura langs.

12:45-13:45 uur een knutselactiviteit, waar

Jaargang: 2019-2020

de kinderen zelf voor kiezen en er zullen
Om 8.30 uur zal Sinterklaas arriveren.

steeds weer andere kinderen aanschuiven om

Vindt u het leuk om ’s morgens even te

de kerstknutsel te maken.

komen kijken, dan bent u van harte welkom!
Heeft u zin om onze kerstcreamiddag tot een
succes te maken, dan kunt u zich opgeven bij
directie@heidepolle.nl.

Oproep
glazen potjes
Voor de Kerstdagen
hebben wij glazen
potjes nodig. Heeft
u lege jam of
groentepotjes, dan
kunt u die meegeven aan de kinderen. We
gebruiken de potjes om te knutselen, dus wilt
u wel even het etiket eraf halen?

Warme kleren groep 1/2
De koude dagen komen er weer aan. Willen
de kinderen van groep 1/2 ervoor zorgen dat
zij warme kleren aan hebben de komende
dagen? Aangezien zij regelmatig vrij lang
buitenspelen zijn een sjaal, muts en wanten
erg plezierig.

Reservekleding
We willen vragen of de kinderen, die de
afgelopen periode een setje reservekleren
geleend hebben, deze weer willen inleveren
op school.

Alvast
noteren
5 december

Sinterklaas

9 december

Oud papier

10 december

Voorlichtingsavond VO gr 8

13 december

Kerstcreamiddag gr 3 t/m 8

16 december

Leerlingenraad

18 december

Kerststukjes maken

19 december

Kerstavond

21 december

Kerstvakantie t/m 5 januari
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