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Nieuwsbrief
Oproep glazen potjes

Het programma begint om 16.45 uur en zal
afgelopen zijn om 18.45 uur.

Voor de Kerstdagen hebben wij glazen potjes
nodig. Heeft u lege jam- of groentepotjes,

Ouders zijn deze middag uitgenodigd om

dan kunt u die meegeven aan de kinderen.

het feest gezellig met ons te openen. Het

We gebruiken de potjes om te knutselen, dus

is de bedoeling dat de gemaakte

wilt u wel even het etiket eraf halen?

gerechten eerst naar de klas worden
gebracht. Ouders verzamelen zich daarna
op het plein. De kinderen komen even
later als groep ook naar buiten.

Nieuwe
leerling

We beginnen om 17.00 uur de kerstviering

Deze week verwelkomen we een nieuwe

en leerkrachten. Gezellig samen zingen! De

leerling bij ons op school. Ze komt in groep 1

kinderen gaan daarna naar binnen en zullen

bij juf Corrie.

gaan genieten van een heerlijk diner. Ouders

met een groot zangkoor van alle leerlingen

Datum: 13
22 december
november 2019

kunnen dan ook even naar huis om thuis te
Van harte welkom op onze school. We

eten. Vanaf 18.15 uur zijn ouders weer

wensen haar een fijne en een plezierige

welkom. Op het kleuterplein zal dan een

schooltijd toe!

kraampje met heerlijke warme chocomelk,
koffie of thee voor u klaar staan. Om 18.45
uur is het kerstdiner afgelopen en mag u uw

Kerststukjes maken

kind(eren) weer ophalen uit de klas.

Woensdag 18 december gaan we
Kerststukjes maken van 8.30 tot 10.00
uur.
Graag deze spullen meenemen in een

Nummer
15
Nummer::12

plastic tas met daarop een naam:
 Een potje met daarin natte oase
 Groene takken (in kleine stukjes)
 Versieringen
 Kaars
 Kniptangetjes

Jaargang: 2019-2020

Als u extra spullen heeft voor het
kerststukje, zijn deze ook van harte

Het kerstprogramma voor

welkom voor andere kinderen!

donderdagavond 20 december nog
even op een rijtje:

Kerstavond

- 16.45 uur: De kinderen komen op
school en brengen de gerechten naar hun

Op donderdag 19 december vieren wij

klas. Ouders verzamelen zich op het grote

Kerstavond met een heerlijke maaltijd voor

plein achter de school.

de kinderen.

- 16.50 uur: De kinderen gaan naar het

Kerstvrijdag

grote plein achter de school.

Op vrijdag 20 december gaan alle kinderen

- 17.00 uur: Opening Kerstavond met

naar school van 8.30 uur-12.00 uur. De

muziek.

kinderen zijn dus ’s middags vrij!

- 17.20 uur: Alle groepen gaan terug
naar de klas. Ouders gaan naar huis.
- 17.30 uur: Kerstdiner.
- 18.15 uur: Ouders zijn welkom op het
plein, waar een kraampje klaar zal staan
met lekkere chocolademelk/koffie en thee.
- 18.45 uur: Einde van het kerstfeest.
Ouders halen hun kind(eren) uit de
betreffende klas. Ook bij de groepen 5
t/m 8. Mocht het ophalen van de
kinderen problemen geven en vindt u dat
uw kind zelfstandig naar huis kan, dan
willen we u vragen dit vooraf even te
melden bij de leerkracht.
Als er kinderen zijn die gebruik maken van
een dieet dit graag even melden. Dit kan
via directie@heidepolle.nl.

Kerstdiner
U kunt zich nog intekenen voor het maken
van enkele lekkere kersthapjes voor de
kinderen. Er hangen intekenlijsten bij de
groepen voor het kerstdiner. Wij vragen u
(samen met uw kind) een gerecht te
maken of te kopen voor het diner.
Natuurlijk is dit geheel op vrijwillige
basis!!

Borden en
bestek
Op dinsdag 17
december moeten de
kinderen een plastic
tas met een bord,
beker en bestek
meenemen, allemaal
voorzien van naam.

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage
Binnenkort vindt er weer een incasso van 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:

3e week van oktober 2019
2e week van januari 2020
2e week van april 2020

Schriften/Werkboeken
We zijn alweer halverwege het schooljaar en
de eerste schriften en werkboeken beginnen
alweer vol te raken. U zult de volle schriften
de komende tijd mee naar huis krijgen. Leuk
om samen met uw kind eens te kijken wat
uw kind de afgelopen tijd allemaal gedaan
heeft.
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Het kan best voorkomen, dat er nog fouten in

Eveneens is het eten even een

het schrift staan. We gebruiken de

aandachtspuntje. Graag fruit meegeven wat

werkboeken en schriften namelijk om te

gesneden is of gepeld en liever niet al te volle

oefenen met de kinderen. Soms wordt een

bekers. Dit om te voorkomen dat het drinken

les alleen besproken of nagekeken door de

over de rand klotst.

leerling zelf.

Kwijtgeraakt

Doe Dag Linde College
Op 10 januari gaan de kinderen van groep 8

Een van de kinderen is een zwarte muts en

’s middag naar het Linde College. De

een zwarte col met grijs aan de binnenkant

kinderen zijn rond 15.30 uur terug op school.

kwijtgeraakt. Mocht u weten, waar ze zijn,

De kinderen zullen dus wat later thuiskomen.

dan graag even bij ons melden.
Op 21, 22 of 23 januari gaan de kinderen van
groep 8 naar het AOC Terra. Ook deze dag is
afgelopen rond 15.30 uur. De kinderen zullen
dus ook deze dag wat later thuiskomen.
De kinderen ontvangen voor deze twee dagen
nog een uitnodiging.

Oud papier
Maandag 6 januari hebben we weer oud
papier.
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
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Groep 1/2
Op de vloeren in de lokalen is het soms erg
glad. We zouden de ouders van de kinderen
van groep 1/2 zodoende willen vragen of de
kinderen gewoon schoenen aan kunnen

Agenda
16 december

Leerlingenraad

18 december

Kerststukjes maken

19 december

Kerstavond

21 december

Kerstvakantie t/m 5 januari

Alvast noteren
6 januari

Oud papier

10 januari

Doedag Lindecollege

13 januari

Toetsweken t/m 24 januari

houden in de klas. Liever geen pantoffels ivm
de gladheid.
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