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Nieuwsbrief
Informatieavond groep 8

Schoolgids

Maandagavond 13 september is er een

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

informatieavond voor de ouders van de

een digitale versie van de schoolgids van dit

kinderen van groep 8. De inloop van de

schooljaar. Deze is eveneens te vinden op de

avond start om 19.15 uur. We beginnen om

website van school;

19.30 uur. U kunt zich aanmelden voor deze

https://heidepolle.nl/informatie/Algemeen/On

avond via directie.heidepolle@comprix.nl.

ze-school/Schoolgids

POP gesprekken groep 8
Op woensdag 15 september, maandag 20

Hierin vindt u alle benodigde informatie over
onze werkwijze en allerlei praktische
informatie.

september en woensdag 22 september zijn
de POP gesprekken van groep 8. In de bijlage
vindt u het definitieve rooster.

Sportdag groep 8
Vrijdag 17 september aanstaande heeft groep

Foto’s Streetwise project

8 een sportdag. Deze sportdag wordt
georganiseerd voor de scholen van Comprix.
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De foto’s van het Streetwise project zijn te
vinden op ons webalbum.

Onze leerlingen zullen kennismaken met
rugby, karate en free running.
Meester Stefan en juf Wietske gaan met de
leerlingen op de fiets naar het Linde College
om de verschillende clinics te volgen.
De leerlingen moeten deze dag hun
sportkleding aantrekken. Een trainingspak is
wellicht ook handig met oog op het
verplaatsen tussen de clinics.

Nieuwe
leerling
Deze week verwelkomen we een nieuwe

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

leerling bij ons op school. Ze komt in groep 1
bij meester Harmen.
Van harte welkom op onze school. We
wensen de kinderen een fijne en een
plezierige schooltijd toe!
Voor rugby hebben de leerlingen schoenen
nodig voor buiten, maar voor de andere twee

clinics (karate en free running) hebben ze

Wieltjes dag

zaalschoenen nodig.

Iedere vrijdag is het wieltjes dag. De
kinderen van groep 3 t/m 8 mogen dan hun

De sportdag wordt gezamenlijk afgesloten in

skeelers/step of een skateboard meenemen.

de Steense. Hier kan een eigen lunchpakketje
genuttigd worden. Het is handig om deze dag

Voor de veiligheid hebben we ingevoerd dat

extra drinken (water) mee te geven!

de kinderen van groep 3 en 4 bij het spelen
met wielen een helm moeten dragen.

Margedag, leerlingen vrij

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten een

Op woensdag 29 september hebben we een

helm dragen bij het spelen met skeelers of

margedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

een skateboard.

Voor de teamleden is het een studiedag
Building Learning Power.

Wc rolletjes
De kinderen van groep 1/2 hebben lege wc

Reservekleding Groep 1/2

rolletjes nodig voor het knutselen. U kunt ze
afgeven bij meester Harmen of juf Corrie.

Aangezien wij niet altijd beschikken over de
juiste maat, willen we de ouders van de
kinderen van groep 1/2 vragen of zij de

Even voorstellen

kinderen een setje reservekleding mee willen

Hoi! Ik ben Marian de Vries,
30 jaar oud en woon samen
met mijn man en 3 kinderen
in Wolvega. Het komende
schooljaar zal ik als
onderwijsassistent op de
donderdag en vrijdag
werkzaam zijn op de
Heidepolle. Naast het
werken op de Heidepolle
hou ik ook erg van muziekles
geven en muziek maken.
De afgelopen week heb ik al even kennis
gemaakt met de meeste kinderen en ik kijk uit
naar een leuk schooljaar op de Heidepolle!

geven in hun tas.
Zouden de kinderen die de afgelopen periode
een setje reservekleren geleend hebben,
deze weer willen inleveren op school?

Wij zijn op zoek naar extra reserve kleding.
Mocht u nog oude jogging broeken voor ons
hebben, die wij zouden kunnen gebruiken als
reservekleding, dan kunt u die afgeven bij
meester Harmen of juf Corrie.

Agenda
13 september Informatieavond gr 8
17 september Sportdag gr 8 Comprix
27 september Oud papier
29 september Margedag, leerlingen vrij.
Studiedag leerkrachten.
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