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Nieuwsbrief
Vrijwillige contactavond
Aangezien wij ook de komende tijd gesloten
blijven, zal de vrijwillige contactavond van
donderdag 16 april niet doorgaan. Mocht u
vragen hebben over uw kind, dan kunt u

naam van uw kind en de gemaakte keuze te
sturen naar: directie@heidepolle.nl.
Graag voor vrijdag 17 april. Op die manier
kunnen wij vast een aanvraag doen voor een
docent voor deze vakgebieden.

natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht. U
kunt dit aangeven via directie@heidepolle.nl.
De leerkracht neemt dan telefonisch contact

Vanuit Maatschappelijk werk

met u op.

De situatie waar we nu met elkaar in zitten,
vraagt veel van iedereen. Het kan

Oud papier
In verband met Corona zal er op dinsdag 21

spanningen en onzekerheden met zich
meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af
en toe zijn en weer over gaan, maar mochten

april geen oud papier worden opgehaald.
de zorgen oplopen, dan kan het fijn zijn om
daar met iemand over te praten. Soms kan
dan één gesprek voldoende zijn, soms is er
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wat meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze
mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk
aangeven dat wij gewoon bereikbaar zijn.
Een reden om contact met ons op te nemen

Nieuwe leerlingen
Het is een beetje een vreemde tijd om een
nieuwe leerling te verwelkomen. Toch willen
we twee nieuwe leerlingen hartelijk welkom
heten bij ons op school. Ze komen bij juf
Corrie in groep 1.
Van harte welkom op onze school. We
wensen jullie een fijne en een plezierige
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schooltijd toe!

kan bijvoorbeeld zijn:

 Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet
meer hoe dat op te lossen;
 We zijn bang onze baan te verliezen en
hebben daar veel zorgen om;
 Ons kind is heel angstig;
 Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we
weten niet hoe we daarop kunnen
reageren;
 We vinden het thuis heel zwaar en kunnen
moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken

GVO/HVO
Willen de ouders van de kinderen van de
groepen 6 en 7, die dat nog niet hebben
gedaan, de aanmelding voor GVO/HVO
doorgeven? Dit kan door een mail met de

met jullie mee. Gesprekken met het SMW zijn
vertrouwelijk en zonder toestemming wordt
er geen informatie met derden gedeeld.

Neem gerust contact met ons op. We zijn
bereikbaar op via onderstaande gegevens.
Romee Huisman
r.huisman@weststellingwerf.nl
0630653982
Manon Heida
m.heida@weststellingwerf.nl
0613398294
Wemanda Teunissen
w.teunissen@weststellingwerf.nl
0682225229

Fijne paasdagen

Wij wensen iedereen fijne
paasdagen!!
Alvast noteren
Let op! Onderstaande activiteiten zijn
allemaal onder voorbehoud. Ze gaan alleen
door, als we inderdaad vanaf 6 mei weer naar
school zouden gaan.
10 april

Vrij t/m 13 april ivm Pasen

25 april

Meivakantie t/m
dinsdag 5 mei

7 mei

Schoolarts gr 2

21 mei

Vrij t/m 24 mei ivm Hemelvaart

25 mei

Toetsweek

25 mei

Oud papier
2

