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Nieuwsbrief
Colour Beats & Dance!

Na de tweede voorstelling gaan alle kinderen
met de leerkrachten terug naar de klas. De

Komende dinsdag is het zover. Onze speciale

ouders wachten even tot de kinderen van het

muziekdag Colour Beats & Dance.

plein af zijn. Daarna kunnen de ouders het
plein verlaten en de kinderen vanaf ongeveer

In verband met de nieuwe richtlijnen ten

14.25 uur ophalen. Dit gaat op de

aanzien van Corona zal het optreden voor de

gebruikelijke manier.

ouders buiten op het grote plein
plaatsvinden. De kinderen van alle groepen

Het is de bedoeling dat alle kinderen tot

treden tegelijk op en maken er één mooie

14.25 uur op school blijven. Mocht dat

show van.

problemen opleveren, dan kunt u dat
aangeven via directie.heidepolle@comprix.nl.

Uiteraard zijn we dan afhankelijk van het

We zoeken dan samen naar een oplossing.

weer. De dag voor het optreden zullen we
aangeven of we inderdaad een optreden

De groepen zijn verdeeld over onderstaande

organiseren, waarbij ouders ook kunnen

kleuren (zie schema):

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

Nummer
10 Datum:
5 november
2021 2019
22 november
Nummer::12
Datum:

komen of dat we helaas toch moeten kiezen
voor een optreden in school met alleen de

Groep 1/2 A & B

Rood (schoolshirts)

kinderen.

Groep 3

Lichtgroen

Groep 4 & 5

Oranje

Groep 6

Geel

Groep 7

Groen

Groep 8

Paars

Het zou leuk zijn om deze kleuren terug te
laten komen in alle groepen, doormiddel van
accessoires en kleding (T-shirt, trui,
In de bijlage vindt u de definitieve indeling

haarband, broek etc. in de bijpassende

van het gekozen tijdslot voor het optreden.

kleur.)

We willen de ouders vragen om zoveel
mogelijk de onderlinge afstand van 1,5 meter

Voor de kleuters

aan te houden.

gebruiken we de
schoolshirts(rood), dus

De ouders van het tweede tijdsslot vragen we

hoeven ze vanuit huis

om te wachten op de straat tegenover het

geen gekleurd shirt aan.

kleuterplein. Eerst zullen de ouders van de

Accessoires/rode

eerste voorstelling het grote plein verlaten.

broek/jurk mogen altijd.

Daarna kunnen de ouders van de tweede
voorstelling plaatsnemen op het grote plein.

We gaan er een leuke

Wij zullen een teken geven wanneer wij

dag van maken! We

klaarstaan voor de tweede voorstelling en u

hebben er zin in!

het plein kunt betreden.

Lampion St. Maarten

Corona

De kinderen van groep 1/2 gaan woensdag

Afgelopen week was er weer een

Sint Maarten lopen in hun eigen klas met hun

persconferentie van Mark Rutte. Naar

zelfgemaakte lampion. Er staat een leuke

aanleiding van de nieuwe richtlijnen willen we

verrassing voor hen klaar! De kinderen

alle ouders vragen om buiten bij het wachten

hoeven geen lampionstokjes mee te nemen.

op de kinderen de 1,5 meter afstand in acht
te nemen.
Eveneens is er een nieuwe beslisboom van de
RIVM. Deze vindt u in de bijlage.

Nieuwe leerling

Agenda

Deze week verwelkomen we een nieuwe

9 november

Colour Beats & Dance

leerling bij ons op school. Ze komt in groep 1

11 november

Sint Maarten

bij juf Corrie.
Van harte welkom op onze school. We

Alvast noteren

wensen haar een fijne en een plezierige

18 november

schooltijd toe!

Veerkieker gr 3
Excursie Kiekhuus

22 november

Oud papier

Pleinplan
Inmiddels zijn wij voor het plein druk bezig
met het aanschrijven van fondsen voor het
verkrijgen van de financiële middelen voor
het realiseren van het pleinplan. Wij hebben
heel wat geld nodig dus schrijven wij acht
verschillende fondsen aan. De fondsen
hebben allemaal verschillende
aanvraagtermijnen. We moeten dus nog even
geduld hebben, maar we hopen binnenkort
de eerste bedragen te verkrijgen. Op naar
een mooi schoolplein! We houden u op de
hoogte!
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