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Nieuwsbrief
Informatieavond groep 8

In verband met Corona willen we u vragen

De informatieavond van groep 8 gaat in

om wel de 1,5 meter afstand tot de

verband met Corona niet door. De ouders van

leerkrachten in acht te houden. Eveneens zal

groep 8 krijgen volgende week de informatie

er voor het gesprek een triage plaatsvinden.

die altijd op deze avond gegeven wordt via

Dit betekent dat we u voor het gesprek een

de mail. Mocht u hier vragen over hebben,

aantal vragen zullen stellen over uw

dan kunt u deze stellen tijdens het

gezondheid. Indien u hier bezwaar tegen

POP gesprek van uw kind.

heeft, kunt u dat de komende week aangeven
door een mail te sturen naar:

POP gesprekken groep 8
In september vinden de POP gesprekken

directie@heidepolle.nl.
Wij zullen dan voor u en uw kind een video
bel gesprek plannen.

plaats. De gesprekken zijn met de ouders en
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Nieuwe Rekenmethode

Het doel van de POP gesprekken is het

Inmiddels werken we twee weken met de

bespreken van de Friese Plaatsingswijzer en

nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte

de resultaten van de Cito

Junior. De methode bevalt goed. De methode

Studievaardigheden. Daarnaast zal er tijdens

heeft een mooie opbouw en duidelijke

het gesprek een opzet worden gemaakt voor

structuur.

een POP van uw kind. Hierin zal komen te
staan waar uw kind zelf naartoe wil werken
dit laatste schooljaar en hoe hij/zij dit wil
bereiken. Dit alles natuurlijk toewerkend naar
de schoolkeuze in februari 2021.
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leerlingen van groep 8.

Wel merken we dat er grote verschillen zijn
met onze oude methode. De kinderen moeten
erg wennen aan de nieuwe methode.
Hierdoor kunnen de kinderen thuiskomen met
het verhaal dat ze het rekenen moeilijk
Aangezien deze gesprekken gaan over het

vinden. Maakt u zich geen zorgen. Wij zullen

verwijzen van de kinderen naar het

als school insteken op de hiaten en gaan er

vervolgonderwijs vinden we deze gesprekken

vanuit dat we uiteindelijk alle kinderen goed

erg belangrijk. Daarom hebben we besloten

kunnen begeleiden in de overgang naar de

om, ondanks Corona deze gesprekken wel

nieuwe methode.

face to face door te laten gaan.

Schoolgids

Jelmer Dijkstra start komende maandag met

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

zijn LIO stage voor de Pabo in groep 6/7B.

een digitale versie van de schoolgids van dit

Hij is er op maandag, dinsdag en Woensdag.

schooljaar. Deze is eveneens te vinden op de
website van school;

We wensen Marije en Jelmer een leerzame

http://heidepolle.nl/informatie-

tijd toe bij ons op school.

school/schoolgids/
Hierin vindt u alle benodigde informatie over

Agenda

onze werkwijze en allerlei praktische

14 september Oud papier

informatie.

30 september Opening Kinderboekenweek

Op school komen
We merken dat er steeds meer kinderen zijn,
die al voor 8.15 uur op school komen. De
deuren zijn dan nog niet open.
Eveneens merken we dat veel kinderen te
laat komen. Ook dat is niet wenselijk voor
het starten van onze lessen.
We willen iedereen dus vragen om pas na
8.15 uur (en het liefst vlak voor 8.30 uur) op
school te komen.

Stagiaire
Vanaf volgende week krijgen wij een nieuwe
stagiaire in groep 4. Marije Jonkman. Zij is
een afgestudeerde onderwijsassistent en
gaan nu een vervolgopleiding doen voor het
basisonderwijs. Ze komt twee dagen in de
week bij ons op school.
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