OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nl

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Ouderenquête

Praktisch verkeersexamen

Deze week hebben de kinderen een brief

Dinsdag 18 mei 2021 zullen de leerlingen van

ontvangen over het invullen van een

groep 8 deelnemen aan het praktisch

ouderenquête. Mocht u de enquête nog niet

verkeersexamen.

ingevuld hebben, dan willen we u vragen om
dit alsnog te doen. U heeft tot 21 mei a.s. de

Alle leerlingen zijn in april geslaagd voor hun

tijd.

theoretisch verkeersexamen en mogen nu
laten zien dat ze de regels ook kunnen
uitvoeren in de praktijk.

Nieuwe leerlingen
Deze week verwelkomen we drie nieuwe
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leerlingen.
Van harte welkom op onze school. We
wensen jullie een fijne en een plezierige
schooltijd toe!
De leerlingen mogen alleen aan het praktisch

Foto’s Koningsspelen

verkeersexamen deelnemen met een fiets die
voldoet aan de criteria die zijn opgesteld

De foto’s van de Koningsspelen zijn te vinden

i.s.m. de politie. De leerlingen hebben deze

op ons webalbum.

criteria op papier mee naar huis gekregen.
Evenals een kopie van de route van het
praktisch verkeersexamen. Wellicht kunt u
deze route nog een keer met uw kind fietsen
in de meivakantie. Dit zullen meester Stefan
en meester Jeroen ook nog een keer doen op
maandag 17 mei.

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

De leerlingen van groep 8 dienen dus zowel
maandag 17 mei als dinsdag 18 mei met de
fiets naar school te komen. Als er nog vragen
zijn omtrent het praktisch verkeersexamen
dan kunt u terecht bij meester Stefan of
meester Jeroen.

Fijne vakantie!
We wensen iedereen een fijne meivakantie en
zien jullie op maandag 17 mei weer terug op
school.

Fijne meivakantie!

Agenda
27 april

Koningsdag, leerlingen vrij

1 mei

Meivakantie t/m 16 mei

18 mei

Praktisch verkeersexamen gr 8

24 mei

Vrij ivm Pinksteren

28 mei

Schoolfotograaf
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