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Nieuwsbrief
Vrijwillige contactavond

Het bedrag wat binnenkort wordt
afgeschreven is als volgt:

Aangezien wij ook de komende tijd gesloten

Groep 1-2

14,15 per incasso

blijven, zal de vrijwillige contactavond van

Groep 3-7

21,65 per incasso

donderdag 16 april niet doorgaan. Mocht u

Groep 8

28,33 per incasso

vragen hebben over uw kind, dan kunt
natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht. U
kunt dit aangeven via directie@heidepolle.nl.
De leerkracht neemt dan telefonisch contact
met u op.

Oud papier
In verband met Corona zal er op dinsdag 21
april geen oud papier worden opgehaald.
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Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een
brief voor de kinderen van groep 6 en 7. De
brief gaat over komend schooljaar. De
kinderen kunnen kiezen uit GVO of HVO. Zou u
via de mail aan willen geven waar uw
voorkeur naar uitgaat? Dit kan via
directie@heidepolle.nl. Graag voor vrijdag 10
april. Op die manier kunnen wij vast een
aanvraag doen voor een docent voor deze
vakgebieden.

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.
We hebben ervoor gekozen om de
automatische incasso toch door te laten
lopen. De schoolreisjes worden waarschijnlijk
verschoven naar begin volgend schooljaar.
Met betrekking tot het schoolkamp van de
kinderen van groep 8 zijn we aan het
onderzoeken hoe we dit misschien nog op
een andere manier kunnen vormgeven.
Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan krijgt u
het geïncasseerde geld van het kamp retour.

Jaargang: 2019-2020

GVO/HVO

De incassomomenten van dit schooljaar
zijn:
3e week van oktober 2019
3e week van januari 2020
3e week van april 2020

Vanuit de GGD
We weten niet hoe lang de periode nog zal
duren van thuis zitten. We weten wel dat het
voor sommige gezinnen steeds pittiger gaat
worden om thuis bij elkaar op de lip te zitten.
Daarom willen wij jullie onderstaande
informatie graag meegeven.
Het kan zijn dat gezinnen in deze periode
extra behoefte hebben aan
opvoedondersteuning. De GGD is hier vaak
een goede partij in. Zij hebben reguliere
spreekuren waarin ouders even met de GGD
kunnen overleggen/sparren en om advies
kunnen vragen.
Deze spreekuren zijn op: maandag tot en met
donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur en
vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur op
telefoonnummer 088 22 99 444.

Voor volgende week:

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
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