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

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Muziekproject

Heeft u meerdere kinderen op onze school,

Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij in de

die naar verschillende voorstellingen moeten,

maand maart een mooi muziekproject. Het is

dan kunt u op school wachten op de volgende

de bedoeling dat de kinderen in een aantal

voorstelling onder het genot van een kopje

lessen een instrument leren bespelen! Ook

koffie.

gaan we gezellig samen zingen.
Voor de kinderen zelf is het beter om naar
Op donderdag 31 maart willen we graag aan

huis te gaan na hun optreden bijv. met een

u laten horen wat we allemaal geleerd

oppas. Dit aangezien de kinderen anders lang

hebben! U bent van harte welkom bij de

op school moeten wachten. Hetzelfde geldt

muziekvoorstellingen van obs Heidepolle!

voor de kinderen, die in de tweede, derde of
vierde voorstelling optreden. Voor hen is het
beter om later te komen (uiterlijk een
kwartier voor hun voorstelling aanwezig zijn).
Probeer dus zoveel mogelijk oppas te regelen
voor de kinderen die klaar zijn/niet hoeven
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op te treden. Mocht het niet lukken om
We werken met vier voorstellingen. De

opvang voor uw kind te regelen, dan kunnen

voorstellingen zijn vanaf 18.00 uur tot 20.45

de kinderen naar hun eigen klas gaan. Zij

uur.

worden dan opgevangen door de
leerkrachten.

De indeling is als volgt:
18.00-18.30

Groep 1/2A en groep 3

Na de voorstelling gaan alle kinderen met de

18.30-18.45

Pauze en wisseling

leerkrachten terug naar de klas. Ouders

18.45-19.15

Groep 1/2B en groep 4

kunnen de kinderen die klaar zijn na de

19.15-19.30

Pauze en wisseling

voorstelling via de nooddeuren buiten

19.30-20.00

Groep 5 en groep 7

ophalen uit de klassen.

20.00-20.15

Pauze en wisseling

20.15-20.45

Groep 6 en groep 8

We houden de voorstelling in ons speellokaal.
Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen zijn

Jaargang: 2019-2020
2021-2022

de voorstellingen alleen toegankelijk voor de
ouders van de kinderen.
Voor de voorstelling kunnen de kinderen
De kinderen van iedere voorstelling worden

gewone, nette kleding dragen. Passend bij

een kwartier voor aanvang van hun

een optreden van een orkest.

voorstelling verwacht. De kinderen
verzamelen in hun eigen klaslokaal en

We gaan er een mooi optreden van maken!

worden door de leerkracht op het juiste

We hebben er zin in! Fijn, dat ook de ouders

tijdstip naar het speellokaal gebracht.

weer mogen komen kijken!

NL doet!

uur weer terug. U kunt zich opgeven bij de

Vrijdag 11 maart doen we mee aan NL doet!

leerkrachten of via

De opbrengst van 350 euro van deze actie

directie.heidepolle@comprix.nl.

gaat naar het opknappen van ons
schoolplein.
We zoeken van 12 uur tot 14 uur een aantal
vrijwilligers die ons willen helpen bij het
schoonmaken van het plein en andere kleine
klusjes. U kunt zich aanmelden via
directie.heidepolle@comprix.nl.

Open dag
Op dinsdag 22 maart hebben we een open
dag van 8.30 tot 12.00 uur. Tijdens de open
dag staan onze deuren open voor alle nieuwe
ouders en kinderen, die graag eens op onze
school willen komen kijken.

Excursie Oudheidkamer gr 4
Voor de excursie naar de Oudheidkamer van
groep 4 op maandag 21 maart zoeken we nog
ouders, die willen begeleiden en rijden. We
vertrekken om 10.45 uur en zijn rond 12:30
uur weer terug op school. U kunt zich opgeven
via directie.heidepolle@comprix.nl of bij de
leerkrachten van groep 4.

Tijdens deze open dag staan onze deuren ook
open voor jongere broertjes/zusjes van onze
huidige leerlingen. We organiseren deze dag
een peutermeespeelmoment om 10.30 uur. U
kunt zich aanmelden via
directie.heidepolle@comprix.nl.

Excursie Schrieversronte
Voor de excursie naar de Schrieversronte in

Paddentrek gr 6
Groep 6 gaat dit jaar op natuurexcursie naar
de paddentrek in Bant. Dit is op dinsdag 15
maart. We zoeken nog ouders of verzorgers
die willen rijden en begeleiden.
We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 12

Oldeberkoop van groep 5 op woensdag 23
maart zoeken we ouders of verzorgers die
willen rijden en begeleiden. We vertrekken
om 10.00 uur en zijn rond 13.45 uur weer
terug op school. U kunt zich opgeven via
directie.heidepolle@comprix.nl of bij juf
Maartje of meester Jeroen.
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Margedag vervalt

WC rolletjes

Op woensdag 9 maart stond een

Voor het knutselen in groep 4 zijn wij op zoek

nascholingsdag van Comprix gepland. In

naar wc rolletjes. Mocht u wc rolletjes voor

verband met Corona gaat deze nascholingdag

ons hebben, dan kunt u ze inleveren bij de

niet door. De margedag komt daarmee te

leerkrachten.

vervallen. De kinderen gaan deze dag
gewoon naar school.

Rapport/portfolio mee
Zouden alle
kinderen, die dat
nog niet hebben
gedaan, komende
week hun
rapporten weer in
kunnen leveren?

Agenda
14 maart

Oud papier

15 maart

Paddentrek gr 6

21 maart

Veerkieker gr 4,
Excursie Oudheidkamer

22 maart

Open dag

23 maart

Veerkieker gr 5
Bezoek Schrieversronte

28 maart

Theoretisch verkeersexamen gr 8

31 maart

Uitvoering muziekproject

En de kinderen van
groep 1/2 hun plakboek?

Oud papier
Op maandag 14 maart hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om
18.25 uur bij de
kleuteringang van
school.
Het oud papier wordt
van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.
We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
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.
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