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Nieuwsbrief
Kinderboekenweek

Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.

Woensdag 6 oktober gaat de
Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het
thema ‘Worden wat je wil’.

Uitnodiging jaarvergadering
Oudervereniging

De opening van de Kinderboekenweek is op

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

woensdag 6 oktober.

een uitnodiging voor jaarvergadering van de
oudervereniging op dinsdag 12 oktober. De

Daarna wordt het thema in elke klas verder

vergadering begint om 16.30 uur.

uitgewerkt. En natuurlijk proberen we deze
week zoveel mogelijk mooie boeken te lezen!

We willen graag weten hoeveel personen er
op deze vergadering komen. U kunt zich
aanmelden via de mail
(directie@heidepolle.nl).
Zijn er onderwerpen waar u vragen over
heeft of waar u meer van wilt weten, dan
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kunt u dat ook doorgeven via hetzelfde
mailadres. Wij zullen dan tijdens de
vergadering antwoord geven op uw vraag.

Boekenmarkt
De afsluiting van de Kinderboekenweek is

Margedag, leerlingen vrij

traditiegetrouw op donderdag 14 oktober

Op woensdag 29 september hebben we een

met de boekenmarkt. Dit jaar willen we de
boekenmarkt buiten organiseren, zodat
ouders ook kunnen komen.
Uiteraard zijn we dan afhankelijk van het
weer. De dag voor de boekenmarkt zullen we
zodoende aangeven of we een boekenmarkt
organiseren, waar ouders ook kunnen komen
of dat we helaas toch moeten kiezen voor
een boekenmarkt in school met alleen de
kinderen.

Oud papier (herinnering)
Maandag 27 september hebben we weer oud
papier. We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.

margedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Voor de teamleden is het een studiedag
Building Learning Power (BLP) over het leren
reflecteren. Door
kinderen goed te leren
hoe zij kunnen reflecteren
wordt de betrokkenheid
bij hun eigen leerproces
vergroot.

Agenda
27 september Oud papier
29 september Margedag, leerlingen vrij.
Studiedag leerkrachten.

