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Nieuwsbrief
Heemkundeweken
I ❤️ Wolvega!

De kinderen van groep 8A en 7B/8B gaan op
excursie naar Homecenter. Dit zal zijn op
vrijdag 13 maart. Alle kinderen moeten deze
dag op de fiets naar school komen, aangezien

Dat is het thema voor Heemkunde dit jaar!

zij op de fiets naar Homecenter toe gaan.

Van 2 maart t/m 18 maart 2020 leren en

Ook Homecenter bedanken wij hartelijk voor

werken de kinderen over hun woonplaats

het mogelijk maken van deze excursie!

Wolvega, waar zij nu opgroeien.
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De kinderen vertellen, schrijven en maken
knutselwerkjes over Wolvega. Ze trekken het

Open dag

dorp in op zoek naar typisch Wolvega. En dat

Op woensdag 18 maart van 08.30- 12.00 uur

alles kunt u bewonderen in een

is er een open dag bij alle scholen van

tentoonstelling op woensdagmiddag 18 maart

stichting Comprix. Tijdens de open dag staan

in onze middenruimte. De tentoonstelling is

onze deuren open voor alle nieuwe ouders en

te bezichtigen van 13.45 uur tot 14.30 uur. U

kinderen, die graag eens op onze school

bent van harte welkom!

willen komen kijken.

I ❤️ Wolvega! Wat vindt u mooi aan
Wolvega?

Tijdens deze open dag staan onze deuren ook
open voor jongere broertjes/zusjes van onze

Excursies I ❤️ Wolvega!

huidige leerlingen. We organiseren deze dag
een peutermeespeelmoment om 10.30 uur. U

De kinderen van groep 3 en 4 hebben op

kunt zich aanmelden via

maandag 16 maart een gastles tennis bij

directie@heidepolle.nl.

tennisvereniging A.T.W. in Wolvega. Zij
moeten deze dag sportkleren aanhebben voor
op de buitenbaan én hun gewone gymkleren

Schrieversronte

mee hebben, want bij regen verplaatsen we

Voor de excursie naar de Schrieversronte in

de gastles namelijk naar onze eigen gymzaal.
De kinderen van groep 5A en 7A gaan op
excursie naar FZ organic Food. Dit is op
woensdag 11 maart. De kinderen gaan
lopend naar de locatie toe. We bedanken FZ
Organic Food voor het mogelijk maken van
deze leuke excursie!

Oldeberkoop van groep 5A en 5B op
maandag 23 maart zoeken we ouders of
verzorgers die willen rijden en begeleiden.
We vertrekken om 9.45 uur en zijn rond
14.00 uur weer terug op school. U kunt zich
opgeven bij juf Maayke, juf Maartje of
meester Jeroen.

Paddentrek

Alvast noteren

Een aantal groepen gaat dit jaar op

16 maart

Excursie Paddentrek gr 7A

natuurexcursie naar de paddentrek in Bant.

16 maart

Tennisclinic gr 3 en 4

Dit geldt voor de groepen 5B/6B (10 maart),

17 maart

Schoolarts gr 2

7A (16 maart) en 6A (23 maart). Voor al

18 maart

Open dag

deze groepen zoeken we nog ouders of

18 maart

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

verzorgers die willen rijden en begeleiden.

18 maart

Tentoonstelling I ❤️ Wolvega!

We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 12

20 maart

Schoonmaakdag gemeente

uur weer terug. U kunt zich opgeven bij de
leerkrachten of via directie@heidepolle.nl.

Weststellingwerf
23 maart

Veerkieker gr 5,
Excursie Schrieversronte

23 maart

Excursie Paddentrek gr 6A

31 maart

Veerkieker gr 6 1e deel,
Bezoek molen

31 maart

Schoolarts gr 2

1 april

Veerkieker gr 6 2e deel,
Bezoek molen

Groep 1/2
Voor het knutselen in de groepen 1 en 2
zoeken wij nog lege wc rollen. U kunt ze
inleveren bij de leerkrachten.

Agenda
10 maart

Excursie Paddentrek gr 5B/6B

11 maart

Excursie FZ Organic Food
gr 5A en 7A

12 maart

Veerkieker gr 3,
Excursie Kiekhuus

13 maart

Excursie Homecenter
gr 7B/8B en gr 8A
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