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Nieuwsbrief
Boekenmarkt
De afsluiting van de Kinderboekenweek is

-

Vanaf 13.45 uur wijzen de juffen /
meesters je een plekje aan waar je mag
zitten met je kleedje.

traditiegetrouw op donderdag 14 oktober
met de boekenmarkt. We starten om 14.00

De kinderen, die zelf geen boeken verkopen

uur.

mogen vanaf 14.00 ook naar de markt. De
kinderen van groep 1 t/m 3 kunnen uit de

Dit jaar willen we de boekenmarkt buiten

klassen opgehaald worden, waarna de ouders

organiseren, zodat ouders ook kunnen

samen met hun kind een rondje kunnen

komen.

lopen over de boekenmarkt. De boekenmarkt
sluit om 14:45 uur. Graag tot dan!

Uiteraard zijn we dan afhankelijk van het
weer. De dag voor de boekenmarkt zullen we
zodoende aangeven of we een boekenmarkt

Welk beroep kies jij?

organiseren, waar ouders ook kunnen komen

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op

of dat we helaas toch moeten kiezen voor

vrijdag 15 oktober. De kinderen van groep

een boekenmarkt in school met alleen de

1-8 mogen deze dag verkleed op school

kinderen.

komen. Ze mogen zich verkleden als wat ze
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graag willen worden als “ze later groot zijn”.
De kinderen
mogen vanaf
13:45 uur hun
plekje zoeken en
boeken klaar
leggen. De
kinderen die niet
zelf boeken gaan
verkopen blijven
tot 14.00 uur in de
klas.
Enkele aanwijzingen voor de boekenverkopers:
-

Iedere verkoper neemt zijn eigen kleedje
mee.

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

Wie wint de gouden griffel met
een mooie outfit?

-

Boeken van te voren prijzen is handig.

-

Ouders mogen natuurlijk helpen bij het
brengen(vanaf 13.45 uur) en het
klaarzetten van de boeken.

-

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen
alleen onder begeleiding van een
ouder/opa/oma boeken verkopen op de
markt.

Vrijwillige contactmiddag
Op dinsdag 12 oktober organiseren we weer
een vrijwillig contactmoment voor de
kinderen van groep 1 t/m 7. De
contactmomenten zijn fysiek.
Als u vragen heeft over uw kind(-eren), kunt
u aangeven dat u graag een gesprek wilt met
de leerkrachten van uw kind(-eren).

Uitnodiging jaarvergadering
Oudervereniging

Sporttoer herfstvakantie

De jaarvergadering van de oudervereniging is

Sporttoer in de herfstvakantie!

Het Beweegteam organiseert wederom de

komende dinsdag 12 oktober om 16.30 uur.
De kinderen kunnen gratis en zonder aan te
We willen graag weten hoeveel personen er

melden naar 1 van de 3 locaties komen om

op deze vergadering komen. U kunt zich

heerlijk te spelen in de grote speeltuin of te

aanmelden via de mail

rennen over de stormbaan! In de bijlage

(directie@heidepolle.nl).

vindt u meer informatie.

Zijn er onderwerpen waar u vragen over
heeft of waar u meer van wilt weten, dan
kunt u dat ook doorgeven via hetzelfde
mailadres. Wij zullen dan tijdens de
vergadering antwoord geven op uw vraag.

Even
voorstellen

Agenda

Hallo mijn naam is

12 oktober

Vrijwillige contactmiddag

Ilse de Vries. Ik ben

12 oktober

Jaarvergadering OV

20 jaar oud en

14 oktober

Boekenmarkt

woon in

15 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek:

Oosterwolde.

Welk beroep kies jij?

Ik ben

16 oktober

Herfstvakantie t/m 24 oktober

onderwijsassistent

25 oktober

Oud papier

in het
basisonderwijs. Ik
heb in 2020 mijn diploma gehaald en heb nog
even de Pabo gedaan. Ik heb gekozen voor
deze baan, omdat ik het leuk vind om met
kinderen te werken. Vroeger vond ik het
altijd leuk om met kinderen te spelen en
wilde ik graag met kinderen werken.
Kinderen zien groeien en leren is de grote
reden waarom ik dit werk zo leuk vind. Ik
werk buiten dit werk om ook bij de Aldi
supermarkt als 2de vervangend filiaalleider.
Buiten mijn werk om doe ik graag leuke
dingen met mijn vriendinnen en leuke uitjes
met mijn vriend. Ik hoop hier mijzelf te zien
groeien op deze school en een leuke ervaring
op te doen.
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