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Nieuwsbrief
Heemkundeweken

De kinderen van groep 5A, 5B/6B en groep

I

6A gaan op excursie naar Fit&Fun plaza. Dit

Wolvega!

is voor de groepen 5B/6B en 6A op dinsdag 3
Dat is het thema voor Heemkunde dit jaar!

maart en voor groep 5A op donderdag 5

Van 2 maart t/m 18 maart 2020 leren en

maart. De kinderen gaan lopend naar de

werken de kinderen over hun woonplaats

locatie toe. We bedanken Fit&Fun plaza voor

Wolvega, waar zij nu opgroeien.

het mogelijk maken van deze leuke excursie!

De kinderen onderzoeken hoe hun woonwijk
eruit ziet, hoe de route van huis naar school

De kinderen van groep 5B/6B gaan eveneens

gaat en wat je het fijnste en mooiste plekje

op excursie naar v.d Valk. Dit zal zijn op

in Wolvega vindt. Maar ook welke

woensdag 18 maart. We zoeken

voorzieningen Wolvega te bieden heeft; wat

ouders/verzorgers die deze dag willen rijden

kun je allemaal doen in Wolvega? En waar

en begeleiden. U kunt zich melden bij Juf

besteden onze kinderen hun vrije tijd?

Maayke. Ook v.d. Valk bedanken wij hartelijk

De kinderen vertellen, schrijven en maken

voor het mogelijk maken van deze excursie!
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knutselwerkjes over Wolvega. Ze trekken het
dorp in op zoek naar typisch Wolvega. En dat

Voor de overige groepen zijn er ook allerlei

alles kunt u bewonderen in een

leuke activiteiten verzonnen. Daarover hoort

tentoonstelling op woensdagmiddag 18 maart

en ziet u meer in de volgende nieuwsbrief of

in onze middenruimte. De tentoonstelling is

op onze tentoonstelling.

te bezichtigen van 13.45 uur tot 14.30 uur. U
bent van harte welkom!

Open dag
Op woensdag 18 maart van 08.30- 12.00 uur
is er een open dag bij alle scholen van
stichting Comprix. Tijdens de open dag staan
onze deuren open voor alle nieuwe ouders en
kinderen, die graag eens op onze school
willen komen kijken.

I

Wolvega! Wat vindt u mooi aan

Jaargang: 2019-2020

Wolvega?

Excursies I ❤️ Wolvega!
In het kader van de heemkunde weken gaan
de kinderen van de groepen 1/2A en 1/2B in
de omgeving van de school op stap. De

Tijdens deze open dag staan onze deuren ook

vijver, de speeltuintjes en de kleine molen.

open voor jongere broertjes/zusjes van onze

Op zoek naar de mooie plekjes van Wolvega.

huidige leerlingen. We organiseren deze dag

een peutermeespeelmoment om 10.30 uur. U
kunt zich aanmelden via
directie@heidepolle.nl.

Schoolarts groep 2
Op 17 maart, 31 maart en 7
mei komt de schoolarts voor
de kinderen van groep 2. De

‘t Kiekhuus

ouders van de kinderen, die

Voor de excursie naar ‘t Kiekhuus van groep

zijn krijgen hier ongeveer

3 op donderdag 12 maart zoeken we ouders

drie weken van te voren

of verzorgers die willen begeleiden. We

bericht over van de

vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 12.45

schoolarts.

deze dagen aan de beurt

uur weer terug op school. We gaan lopend
naar ‘t Kiekhuus toe. U kunt zich opgeven bij
juf Janke.

Nieuwsbrief GGD

Door de excursie zal de gymnastiekles van

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

groep 3 deze dag vervallen.

een nieuwsbrief van de GGD over het Corona
virus.

Schrieversronte
Voor de excursie naar de Schrieversronte in

Krentenbaard

Oldeberkoop van groep 5A en 5B op

Helaas is er krentenbaard op school

maandag 23 maart zoeken we ouders of

geconstateerd. Wilt u uw kind hier even extra

verzorgers die willen rijden en begeleiden.

op controleren? In de bijlage vindt u meer

We vertrekken om 9.45 uur en zijn rond

informatie over deze ziekte.

14.00 uur weer terug op school. U kunt zich
opgeven bij juf Maayke, juf Maartje of
meester Jeroen.

Er is geen enkele reden om kinderen thuis te
houden, ook als niet alle wondjes afgedekt
kunnen worden. Kinderen kunnen namelijk
ook al besmettelijk zijn als de krentenbaard

Rapport/portfolio mee

nog niet zichtbaar is. Het is daarom zinloos

Zouden alle kinderen, die dat nog niet

weren

kinderen van school of kinderdagverblijf te

hebben gedaan komende week hun rapporten
weer in kunnen leveren? En de kinderen van
groep 1/2 hun portfolio?

Verjaardag juf Corrie

Agenda
2 maart

Heemkundeweken

2 maart

Oud papier

3 maart

Excursie Fit&Fun Plaza
gr 5B/6B en 6A

Juf Corrie viert haar verjaardag op donderdag
5 maart. De kinderen mogen deze dag

4 maart

Margedag, leerlingen vrij

verkleed komen.

5 maart

Verjaardag juf Corrie

5 maart

Excursie Fit&Fun Plaza
gr 5A

2

Alvast noteren
12 maart

Veerkieker gr 3,
Excursie Kiekhuus

18 maart

Open dag

18 maart

Excursie v.d. Valk gr 5B/6B

18 maart

Tentoonstelling I

20 maart

Schoonmaakdag gemeente

Wolvega!

Weststellingwerf
23 maart

Veerkieker gr 5,
Excursie Schrieversronte

31 maart

Veerkieker gr 6 1e deel,
Bezoek molen

1 april

Veerkieker gr 6 2e deel,
Bezoek molen

3

