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Nieuwsbrief
Informatieavond groep 8

Het plannen van het gesprek kan

De informatieavond van groep 8 gaat in

tot woensdag 9 september. Op vrijdag 11

verband met Corona niet door. In de bijlage

september ontvangt u via de mail het

vindt u de powerpoint met de informatie van

definitieve rooster.

deze avond. Mocht u hier vragen over
hebben, dan kunt u deze stellen tijdens het

Aangezien deze gesprekken gaan over het

POP gesprek van uw kind.

verwijzen van de kinderen naar het
vervolgonderwijs vinden we deze gesprekken

POP gesprekken groep 8

erg belangrijk. Daarom hebben we besloten
om, ondanks Corona deze gesprekken wel

Op woensdag 16 september, donderdag 17

face to face door te laten gaan. De

september en donderdag 24 september zijn

gesprekken zijn in de noodlokalen.

Het doel van deze gesprekken is het

Info boekje

bespreken van de Friese Plaatsingswijzer en

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

de resultaten van de Cito Studie-

een info boekje voor de groep van uw kind.

vaardigheden. Daarnaast zal er tijdens het

In dit boekje vindt u alle informatie, die van

gesprek een opzet worden gemaakt voor het

belang is voor dit schooljaar. Mocht u hier

POP van uw kind. Hierin zal komen te staan

vragen over hebben, dan kunt u terecht bij

waar uw kind zelf naartoe wil werken dit

de leerkracht.

laatste schooljaar en hoe hij/zij dit wil
bereiken. Dit alles natuurlijk toewerkend naar
de schoolkeuze in februari ’21.
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de POP gesprekken van groep 8.

Thuisblijven leerlingen
Het RIVM heeft een duidelijke beslisboom

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

gemaakt over het wel/niet naar school gaan
Via onderstaande link kunt u zelf een tijdstip

van de kinderen. Er zijn twee beslisbomen.

plannen voor dit gesprek. Het is de bedoeling

Een voor kinderen van 0 t/m 6 jaar (de

dat zowel de ouders als de leerling bij dit

kleutergroepen) en een andere voor de

gesprek aanwezig zullen zijn.

kinderen van 7 t/m 12 jaar (vanaf groep 3).
Deze beslisbomen vindt u in de bijlage.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY
QGNt7cWqgSfpCEOdWnw9cZePaNawEOcd7l7xlNLc/edit#gid=0

Thuisblijven leerkrachten

Gezien de mogelijkheid dat wij ook

In verband met Corona gelden ook dezelfde

’s morgens nog moeten beslissen of wij

regels ten aanzien van het thuisblijven voor

groepen naar huis moeten sturen, willen we u

leerkrachten. Dat betekent dat ook

vragen om de mail de komende periode ook

leerkrachten thuisblijven als zij verkouden

’s morgens zoveel mogelijk in de gaten te

zijn of in afwachting zijn van de uitslag van

blijven houden.

een Corona test.
Voor de komende periode voorzien wij hier

Oud papier

problemen in. Gezien het tekort aan

Maandag 14 september hebben we weer oud

invalkrachten zal het voor ons wellicht niet

papier.

altijd mogelijk zijn de kinderen allemaal op te
vangen.

We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.

Indien er geen invalkracht beschikbaar is,

Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer

kan het zijn, dat we een groep naar huis

20.00 uur opgehaald.

moeten sturen. Het kan voorkomen, dat wij
’s morgensvroeg nog moeten beslissen dat

We rijden met een kraakperswagen.

het voor ons niet haalbaar is om een groep

Zodoende willen we u vragen geen kinderen

op te vangen. We sturen u dan uiterlijk om

mee te nemen bij het ophalen van het oud

7.30 uur een mail.

papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er

We willen u zodoende vragen om nu alvast

kinderen om de vrachtauto heen lopen.

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

Wieltjes dag

gestuurd.

Iedere vrijdag is het wieltjes dag. De
kinderen mogen dan hun skeelers of een
skate board meenemen. Voor de veiligheid
hebben we dit schooljaar ingevoerd dat de
kinderen bij het spelen op het plein met een
skateboard of skeelers een helm moeten
dragen.

Step
Van wie is deze step? Mocht hij van uw
Uiteraard snappen wij dat sommige mensen

zoon/dochter zijn, wilt u dat dan even

de mail niet altijd zo snel zullen lezen.

aangeven via de mail? directie@heidepolle.nl

In dat geval zullen wij de kinderen in eerste
instantie opvangen op school en u bellen om
te vragen of u uw kind weer op wilt komen
halen of dat uw kind naar de opvang/een
oppas kan.
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Leesboekje groep 3
De kinderen van groep 3 hebben vandaag
een leesboekje meegekregen. Hierin kunnen
ze thuis extra oefenen op de letters. Zodat
uw zoon/dochter trots kan laten horen wat
hij/zij allemaal al kan en u weet waar wat uw
kind leert.

Agenda
14 september Oud papier
30 september Opening Kinderboekenweek
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