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Nieuwsbrief
Schoolkorfbaltoernooi

De kinderen van groep 1/2A vertrekken rond

Woensdag 11 mei hebben de kinderen

op school.

schoolkorfbaltoernooi. We doen met een
groot aantal korfbalteams mee. Om deze
teams goed te kunnen begeleiden, zijn alle
kinderen (van groep 1 t/m 8) deze middag
vrij vanaf 11.30 uur.
De korfballers kunnen dan thuis een broodje
eten en zich verkleden. De korfballers

8.30 uur en zijn rond 11.00 uur weer terug

De kinderen van
groep 1/2B
vertrekken rond 10.15
uur en zijn rond 12.45
uur weer terug op
school.

vertrekken om 12.15 uur gezamenlijk vanaf
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school. In de bijlage vindt u het programma.
U krijgt nog een indeling van de teams.

Moederdag/
Vaderdag

Voor het schoolkorfbaltoernooi zoeken wij

De kinderen van groep 1 t/m 5 maken dit

nog rijders en begeleiders. U kunt zich

jaar weer een mooi moederdag- en

aanmelden via

vaderdagcadeautje voor u.

directie.heidepolle@comprix.nl.

In de hogere groepen zullen de kinderen
geen moederdag/vaderdagcadeautje maken.

Praktisch verkeersexamen
Dinsdag 10 mei 2022 zullen de leerlingen van
groep 8 deelnemen aan het praktisch

Nieuwe
leerling
Deze week verwelkomen we een nieuwe
leerling. Ze komt in groep 1 bij meester
Harmen.

verkeersexamen.
Alle leerlingen mogen tijdens het examen
laten zien dat ze de verkeersregels kunnen
uitvoeren in de praktijk.

Van harte welkom op onze school. We
wensen je een fijne en een plezierige
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schooltijd toe!

Spokeplas gr 1/2
De kinderen van groep 1/2A (meester
Harmen) en 1/2B (juf Corrie) gaan op

De leerlingen mogen alleen aan het praktisch

dinsdag 10 mei op excursie naar de

verkeersexamen deelnemen met een fiets die

Spokeplas in Noordwolde.

voldoet aan de criteria die zijn opgesteld

i.s.m. de politie. De leerlingen krijgen de

in onze omgeving. De natuur leent zich er bij

komende week de criteria mee naar huis.

uitstek voor om erop uit te trekken. Daarom

Evenals een kopie van de route van het

maakt elke groep een excursie in de natuur

praktisch verkeersexamen. Wellicht kunt u

of gaat naar een natuurinformatiecentrum.

deze route nog een keer met uw kind fietsen
in de meivakantie. Dit zal meester Stefan ook
nog een keer doen op maandag 9 mei a.s.
De leerlingen van groep 8 dienen dus zowel
maandag 9 mei als dinsdag 10 mei met de
fiets naar school te komen. Als er nog vragen
zijn omtrent het praktisch verkeersexamen
dan kunt u terecht bij meester Stefan.
We zoeken nog ouders, die willen helpen als
beoordelaar van het verkeersexamen. U kunt
zich aanmelden bij meester Stefan/Meester
Jeroen.

Aan het eind van onze natuurweken
organiseren wij voor de ouders een
tentoonstellingsmiddag in de middenruimte
op woensdag 25 mei. Op deze middag
kunnen belangstellende ouders zien wat elke

Foto’s Paasfees gr 1-4
De foto’s van het
Paasfeest in de groepen

groep heeft geleerd en gemaakt over onze
nabije natuur. De middenruimte wordt een
mooi natuurmuseum!

1 t/m 4, gemaakt door
Jessica Wagter zijn te
vinden in ons webalbum.

Vlottenrace Spokeplas
De kinderen van groep 7 gaan op vrijdag 20

Bedankt voor het maken

mei mee aan een vlottenrace op de

van de mooie foto’s!

Spokeplas in Noordwolde. We zoeken ouders,
die kunnen rijden en willen begeleiden.

Heemkundeweken

We
vertrekken om 8:30 uur en zijn rond 14:00 uur
weer terug op school. U kunt zich opgeven bij
juf Mariska/juf Marloes.

Na de meivakantie van 9 t/m 25 mei hebben
wij onze jaarlijkse Heemkundeweken.
Heemkunde staat voor natuur, cultuur en

Foto’s Koningsspelen

cultureel erfgoed in onze omgeving.

De foto’s van de Koningsspelen gemaakt door

Dit jaar staat de nabije natuur centraal; de

Jessica Wagter en de leerkrachten zijn te

natuur in onze schoolomgeving en

vinden in ons webalbum.

natuurgebieden in de Stellingwerven.
Alle groepen werken tweeënhalve week aan
een onderwerp met betrekking tot de natuur

Bedankt voor het maken van
de mooie foto’s!
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Oud papier

Alvast noteren

Op maandag 9 mei hebben we weer oud

18 mei

papier. We verzamelen om 18.25 uur bij de

Fries kampioenschap
schoolvoetbal

kleuteringang van school.

20 mei

Vlottenrace Spokeplas gr 7

Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer

23 mei

Schoolarts gr 5 en 6

20.00 uur opgehaald.

25 mei

Tentoonstelling
heemkundeweken

We rijden met een kraakperswagen.

25 mei

Zodoende willen we u vragen geen kinderen

26 t/m 29 mei Hemelvaart

Schoolarts gr 5 en 6

mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Fijne vakantie!
We wensen iedereen een fijne meivakantie en
zien jullie op maandag 9 mei weer terug op
school.

Agenda
9 t/m 20 mei

Heemkunde weken natuur

9 mei

Oud papier

10 mei

Veerkieker gr 1/2A en gr 1/2B
Excursie Spokeplas

10 mei

Praktisch verkeersexamen gr8

11 mei

Schoolkorfbaltoernooi

13 mei

Schoolarts gr 5 en 6
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