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Nieuwsbrief
Kennismaken Linde/AOC Terra

Contactmiddag

Woensdag 29 juni gaan de kinderen van

Op dinsdagmiddag en -avond 5 juli en

groep 8 kijken bij het Linde of het AOC Terra.

donderdagmiddag 7 juli zijn de

De kinderen gaan hier op verschillende tijden

rapportgesprekken. Deze gesprekken zijn

naartoe. De kinderen hoeven deze dag niet

speciaal bedoeld om te praten over de

op de Heidepolle te komen. Zij zijn de rest

vorderingen van uw kind. Wij beschouwen

van de dag vrij.

deze avonden als bijzonder waardevol en
rekenen weer op uw komst.

Schoolreisje gr 3/4

Het inplannen van de

Dinsdag 28 juni gaan de kinderen van groep

gesprekken van groep 1 t/m

3 en 4 op schoolreisje naar Dinoland. De

7 kan via de link.

kinderen moeten 8.30 uur op school zijn. De
kinderen kunnen om 17.00 uur weer

Zorgt u ervoor dat tussen

opgehaald worden op school.

gesprekken van broertjes en
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zusjes steeds 10 minuten
We wensen de kinderen en begeleiders veel

tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen

plezier!

naar de volgende klas.
Het plannen van het gesprek kan tot
woensdag 29 juni. Op vrijdag 1 juli ontvangt
u via de mail het definitieve rooster.
De ouders van de kinderen van groep 8
hoeven zich niet meer aan te melden voor
deze contactavond. Zij hebben de
verwijsgesprekken voor het voortgezet
onderwijs al gehad.

Schoolreisje gr 5/6/7
Woensdag 29 juni gaan de kinderen van
groep 5, 6 en 7 op schoolreisje naar
Hellendoorn. De kinderen moeten 8.30 uur
op school zijn. De kinderen kunnen om
17.00 uur weer opgehaald worden op
school.
We wensen de kinderen en begeleiders veel
plezier!

Margedag, leerlingen vrij
Op maandag 27 juni zijn de leerlingen vrij.
Als team gebruiken wij deze dag voor het
evalueren van het schooljaar, het analyseren
van de toets resultaten en het bijwerken van
onze administratie.

Foto’s kamp groep 8

haar officiële lidmaatschap verkrijgen.

De foto’s van het kamp van groep 8 zijn te
vinden in ons webalbum.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt
u dat aangeven via directie@heidepolle.nl.

Bedankt voor het maken van de mooie foto’s!

Agenda
27 juni

Margedag, leerlingen vrij

28 juni

Schoolreisje gr 3/4

29 juni

Kennismaken Linde/Terra gr 8

29 juni

Schoolreisje gr 5/6/7

Kleutergroepen

Alvast noteren

Aangezien de weersomstandigheden snel

4 juli

Schoolreisje gr 1/2

kunnen wisselen in Nederland en we met de

5 juli

Contactmiddag en avond

kleuters vaak lang buitenspelen, willen we de

6 juli

Doordraaien groepen

ouders van de kleutergroepen vragen om

7 juli

Contactmiddag

ervoor te zorgen, dat hun kind/kinderen elke

8 juli

Groep 4 excursie paprikakassen

dag een jas mee nemen naar school.

11 juli

Oud papier

13 juli

Musical en afscheidsavond gr 8

Ook kan het soms erg warm en zonnig zijn.

14 juli

Slotfeest

We willen de ouders vragen om de kinderen

16 juli

Zomervakantie t/m 28 augustus

op deze dagen in te smeren met
zonnebrandcrème.
Eveneens spelen we in deze groepen vaak
met fietsjes en karren, wat gevaarlijke
situaties op kan leveren bij het dragen van
slippers. We vragen de ouders hier attent op
te zijn, daarom liever geen slippers laten
dragen.

Verkiezing MR
Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief
van de MR van 23 september 2021, zal
Tamara Petter komend schooljaar aftreden
als MR lid. Daarmee ontstaat er een vacature.
In dezelfde nieuwsbrief is reeds aangegeven
dat Ramona Robben deze vacature zal
vervullen. In het nieuwe schooljaar zal zij
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