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Nieuwsbrief
Informatieavond groep 8

De kinderen van groep 8 krijgen geen

Maandagavond 19 september is er een

informatieboekje. Deze informatie wordt

informatieavond voor de ouders van de

verstrekt op de informatieavond.

kinderen van groep 8. De inloop van de
avond start om 19.15 uur. We beginnen om
19.30 uur.

Ouderportaal
Dit schooljaar gaan we starten met een
ouderportaal. In het ouderportaal vindt u
voortaan de nieuwsbrief, kunt u het
aangeven als uw kind ziek is, kunt u verlof
aanvragen en vindt u allerlei leuke foto’s van
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activiteiten.
Deze avond zal met name over de overgang

Aangezien wij het leuk vinden om foto’s te

naar het voortgezet onderwijs gaan. Meester

delen van alle activiteiten, kiezen we ervoor

Stefan zal vertellen over de plaatsingswijzer

om de foto albums onder het kopje algemeen

en hoe de verwijzing in zijn werk zal gaan en

te plaatsen. U kunt dan ook leuke foto’s

hoe de werkwijze in groep 8 zal zijn.

bekijken van andere groepen en mee
genieten van al deze leuke activiteiten!

POP gesprekken groep 8

U ontvangt de komende dagen van ons een

Op maandag 26 september, maandag 3

mail met een uitnodiging voor het

oktober en woensdag 5 oktober zijn de POP

ouderportaal. De app is vervolgens makkelijk

gesprekken van groep 8. In de bijlage het

te installeren op uw telefoon. In de bijlage

definitieve rooster.

vindt u daarover informatie.

Oud papier (herinnering)
Maandag 26 september hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om 18.25

Informatie
boekje gr 1-7

uur bij de kleuteringang
van school.
Het oud papier wordt van

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

18.30 tot ongeveer 20.00

een info boekje voor de groep van uw kind.

uur opgehaald.

In dit boekje vindt u alle informatie, die van
belang is voor dit schooljaar. Mocht u hier

We rijden met een kraakperswagen.

vragen over hebben, dan kunt u terecht bij

Zodoende willen we u vragen geen kinderen

de leerkracht.

mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur

verantwoordelijk is, wil hij niet dat er

ontvangen, dan kunt u dat aangeven via

kinderen om de vrachtauto heen lopen.

directie.heidepolle@comprix.nl.
Mocht u meer testen nodig hebben, dan kunt

Schoolkamp
Het schoolkamp van groep 8 is dit jaar op
19/20/21 juni 2023. De kinderen gaan naar
Appelscha. In juni ontvangen de kinderen van
groep 8 meer informatie over dit kamp. Zij
kunnen deze data alvast vrijhouden.

u testen aanvragen bij de directeur.

Thuisblijven leerkrachten
In verband met Corona gelden ook dezelfde
regels ten aanzien van het thuisblijven voor
leerkrachten. Gezien het tekort aan
invalkrachten zal het voor ons wellicht niet
altijd mogelijk zijn de kinderen allemaal op te

Margedag, leerlingen vrij

vangen.

Op woensdag 21 september hebben we een

Indien er geen invalkracht beschikbaar is,

margedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

kan het zijn, dat we een groep naar huis
moeten sturen. Het kan voorkomen, dat wij

Voor de teamleden is het een studie/visiedag.

’s morgensvroeg nog moeten beslissen dat

We gaan deze dag samen aan de slag met

het voor ons niet haalbaar is om een groep

Building Learning Power en KiVa en het

op te vangen. We sturen u dan uiterlijk om

bedenken van leuke nieuwe werkvormen voor

7.30 uur een mail.

de kinderen.
We willen u zodoende vragen om nu alvast

Luizen

na te denken over de opvang van uw
kinderen. Zodat u een plan B heeft als

Bij een aantal kinderen zijn luizen

kinderen onverhoopt naar huis worden

geconstateerd. We willen u vragen om uw

gestuurd.

kind de komende periode even extra te
controleren op luizen. Meer informatie vindt u
in de bijlage.

Wasouders
We zijn op zoek naar ouders die de

Corona
Helaas merken we dat Corona toch weer

schoolshirts willen wassen na
sportactiviteiten. U kunt zich aanmelden via
directie.heidepolle@comprix.nl.

begint op te spelen. Deze week hadden een
aantal leerkrachten een positieve testuitslag.
Graag vragen we zodoende uw aandacht voor

Pringle bussen

de beslisboom van het RIVM. Het advies is

We zijn op zoek naar Pringle bussen voor het

om een zelftest te doen bij symptomen van

knutselen. U kunt ze afgeven bij juf Janke.

corona. De beslisboom vindt u in de bijlage.
De kinderen hebben vandaag allemaal twee
zelftesten mee naar huis gekregen. Het
testen is niet verplicht. U kunt hier als ouder
zelf een keuze in maken. Mocht u in de
toekomst geen testen meer van ons willen
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Agenda
19 september Informatieavond gr 8
21 september Margedag, leerlingen vrij.
Studiedag leerkrachten.
26 september Oud papier
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