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Nieuwsbrief
Boekenruilkraam

De GGD Fryslân voert in beide gevallen een

Om het lezen van de kinderen te stimuleren,

brononderzoek uit en neemt contact op met

gaan we de komende week een

contacten. Voor eventuele vragen hierover

boekenruilkraam opzetten in de

kunt u bij hen terecht.

middenruimte. Kinderen, die dat leuk vinden
mogen een boek van thuis meenemen, die ze

Beide gevallen hebben op dit moment nog

willen ruilen voor een ander boek. Voor elk

geen gevolgen voor onze school. Wel vragen

boek dat ze inleveren, krijgen ze een

we u om attent te blijven op de symptomen

bewijs/voucher/tegoedbon. Boeken inleveren

van het Coronavirus.

kan vanaf maandag 5 oktober t/m
woensdag 7 oktober.

Mocht er in de toekomst een leerling of
medewerker van onze school positief getest

Donderdag 8 oktober mogen de kinderen die

worden, dan zullen we u daar direct over

een boek hebben ingeleverd, een nieuw boek

informeren.

uitkiezen uit alle ingeleverde boeken. Het
aantal tegoedbonnen geeft aan hoeveel

Gezien de huidige Coronasituatie willen we

boeken je uit de kraam mag uitzoeken.

alle ouders vragen om attent te blijven op het

Minder uitkiezen mag, maar meer niet.

houden van de 1,5 meter afstand en zoveel
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mogelijk buiten het hek afscheid te nemen
van uw kind. We vragen u om alleen met uw
kind mee te lopen als het echt niet anders
kan of u een dringende vraag heeft voor de
leerkracht.

Luizen
Bij een aantal kinderen zijn luizen
geconstateerd. We willen u vragen om uw

Corona
Zoals u heeft kunnen vernemen in de
persconferentie van Mark Rutte, zijn de

kind de komende periode even extra te
controleren op luizen. Meer informatie vindt u
in de bijlage.

regels voor Corona aangescherpt.
Ook wij merken dat Corona dichterbij begint
te komen. Inmiddels is er een
Coronabesmetting geconstateerd bij een
familielid van één van onze leerlingen. Deze
leerling heeft zelf geen klachten maar zit voor
de zekerheid in thuisquarantaine. Bij Doomijn
is een besmetting geconstateerd bij één van
de stagiaires.

Jaarvergadering
oudervereniging
In verband met Corona hebben we besloten
om de jaarvergadering van de
oudervereniging niet door te laten gaan. In
de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u wel
alle documenten voor de jaarvergadering.

Mocht u vragen hebben aan de

schoolreisje van groep 3 duurder is dan dat

oudervereniging, dan kunt u deze tot en met

van groep 1/2. Hetzelfde geldt voor kamp

dinsdag 6 oktober mailen naar

van groep 8 t.o.v. het schoolreisje van groep

directie@heidepolle.nl of naar

7. Voor groep 3 is de toeslag € 22,50 en voor

ov@heidepolle.nl. Wij zullen dan telefonisch

groep 8 € 20,00.

contact met u opnemen.

Oud papier
Maandag 12 oktober hebben we weer oud
papier. Let op! Dit is de maandag in de
herfstvakantie).

De incassomomenten van dit schooljaar
zijn:
3e week van januari 2021
3e week van april 2021
Het bedrag wat wordt afgeschreven is als
volgt:
Groep 1-2

€ 12,50 voor kinderen die vorig
schooljaar het schoolreisje reeds
betaald hebben.
€ 21,25 voor nieuwe kinderen.

Groep 3

€ 23,75 per incasso

Groep 4-7

€ 12,50 per incasso

Groep 8

€ 22,50 per incasso

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

De facturen worden in april verstuurd.

kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben we
besloten dat de schoolreisjes van vorig
schooljaar ook aan het begin van dit
schooljaar niet werden ingehaald in verband
met Corona.
Ouders die het schoolreisje van vorig
schooljaar reeds betaald hadden, krijgen
zodoende geen factuur voor het schoolreisje
van dit schooljaar. De ouders van groep 3 en
8 krijgen voor het aanvullende bedrag nog

Schriften/Werkboeken
De eerste schriften en werkboeken beginnen
alweer vol te raken. De kinderen krijgen deze
mee naar huis. Leuk om samen met uw kind
eens te kijken wat uw kind de afgelopen tijd
allemaal gedaan heeft.
Het kan best voorkomen, dat er nog fouten in
het schrift staan. We gebruiken de
werkboeken en schriften namelijk om te
oefenen met de kinderen. Soms wordt een
les alleen besproken of nagekeken door de
leerling zelf.

wel een factuur. Dit komt doordat het
2

Agenda
4 oktober

Dierendag

5 oktober

Vrijwillige contactgesprekken
t/m dinsdag 6 oktober

7 oktober

Uiterlijke inleverdatum
Boekenruilkraam

8 oktober

Boeken kiezen uit
boekenruilkraam

10 oktober

Herfstvakantie t/m 18 oktober

Alvast noteren
12 oktober

Oud papier
(Let op! Dit is de maandag in
de herfstvakantie)
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