OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nl

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Verwijsgesprekken gr 8

Meester Stefan zal extra gaan werken op de

Voor de kinderen van groep 8 zijn er na de

vrijdag in groep 8. Zodat juf Mariska deze

middentoetsen verwijsgesprekken. De

dag beschikbaar is voor groep 7A.

gesprekken zijn online. De gesprekken zijn
op woensdag 24 maart, donderdag 25 maart,

We heten juf Fleur van harte welkom op onze

maandag 29 maart en dinsdag 30 maart.

school. En wensen haar een fijne tijd op de
Heidepolle!

Naschoolssportaanbod
In de bijlage van deze nieuwsbrief een flyer
van het naschoolssportaanbod voor de
komende periode en een flyer van de
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sporttoer in de voorjaarsvakantie.

Nascholingsdag
Op woensdag 3 maart stond een
nascholingsdag van Comprix gepland. In
verband met Corona gaat deze nascholingdag
niet door. De margedag komt daarmee te
vervallen. De kinderen gaan deze dag
gewoon naar school.

De kinderen van de Heidepolle kunnen op
dinsdag 16 maart voor een workshop naar de

Vervanging juf Janneke
Juf Janneke (gr 7A) heeft erg last van haar

tennisvelden van ATW. Op dinsdag 6 april is
er een workshop op de Korfbalvelden van
SIOS.

hernia. In overleg met de bedrijfsarts is
besloten om haar op lange termijn te gaan
vervangen. Hiervoor hebben we juf Fleur

Corona

Jipping benoemd.

Wij merken dat Corona dichterbij begint te

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

komen. Inmiddels worden er een aantal
Juf Fleur heeft veel ervaring in het lesgeven

ouders van onze school getest. Gelukkig is de

aan een bovenbouwgroep. Zij heeft enkele

testuitslag steeds negatief.

jaren gewerkt op De Skelp in Drachten. Juf
Fleur zal groep 7A lesgeven op de maandag,

Het is dus zaak om attent te blijven op de

dinsdag en donderdag. De woensdag en

symptomen van het Coronavirus. Mocht u

vrijdag is Juf Mariska beschikbaar voor groep

gaan testen, dan is het belangrijk dat de

7A.

kinderen thuisblijven tot de testuitslag
bekend is.

Mocht er in de toekomst een leerling of
medewerker van onze school positief getest
worden, dan zullen we u daar direct over
informeren.

Prettige voorjaarsvakantie
We wensen alle kinderen en hun
ouders/verzorgers alvast een prettige
voorjaarsvakantie. Op maandag 1 maart zien
we jullie graag weer terug.

Agenda
20 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 28 februari

8 maart

Eerste toetsweek Cito

15 maart

Tweede toetsweek Cito

24 maart

Verwijsgesprekken VO gr 8

25 maart

Verwijsgesprekken VO gr 8

29 maart

Verwijsgesprekken VO gr 8

30 maart
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