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Nieuwsbrief
Kerstfeest
Het Kerstfeest was zeer geslaagd! De

Op maandag 20 december
hebben we weer oud papier.
Dit gaat door.

kinderen hebben genoten. We willen alle
ouders hartelijk bedanken dat dit gelukt is!

We verzamelen om 18.25
uur bij de kleuteringang van

De foto’s van het Kerstfeest zijn te vinden in

school.

ons webalbum.

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
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In de bijlage vindt u

verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

de digitale

Plein

schoolkrant van de groep van uw

Deze week kregen we 7.500 euro van de

zoon/dochter. Wilt u ook graag de digitale

Rabobank voor het plein. Daar zijn we erg blij

schoolkrant van de andere groepen bekijken?

mee! Weer een stap richting een mooi plein!

Deze zijn te vinden op onze website bij de
nieuwsbrieven.
http://heidepolle.nl/nieuwsbrief/
We wensen u veel leesplezier!

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

Groep 4
Gelukkig gaat het steeds beter met juf
Janneke. Maar ze is nog niet helemaal
hersteld. Vandaar dat juf Mayra haar
voorlopig blijft ondersteunen.
Juf Mayra zal verder in het jaar ook de
zwangerschapsverlof vervanging van juf
Tineke vervullen. Juf Mayra zal de rest van
het schooljaar blijven lesgeven aan groep 4.

Oud papier

om samen met uw kind eens te kijken wat
uw kind de afgelopen tijd allemaal gedaan
heeft.
Het kan best voorkomen, dat er
nog fouten in het schrift staan.
We gebruiken de werkboeken en
schriften namelijk om te oefenen
met de kinderen. Soms wordt
een les alleen besproken of
nagekeken door de leerling zelf.

Fietssleutel kwijt

Quinten (gr 8) is zijn fietssleutel kwijt. Heeft
iemand hem gevonden?
Graag doorgeven via
directie.heidepolle@comprix.nl.

Kerst
Natuurlijk willen we iedereen bedanken
die de afgelopen tijd geholpen heeft. En we
wensen iedereen:

Prettige kerstdagen
en gelukkig nieuwjaar!
Agenda
18 december

Kerstvakantie t/m 9 januari

20 december

Oud papier
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