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Nieuwsbrief
Schoolkorfbaltoernooi

onderdelen hebben we voldoende animo om

Voor het schoolkorfbaltoernooi op

een leerkracht aan te vragen. Dat betekent

woensdagmiddag 11 mei hebben we nog niet

dat we een HVO leerkracht voor groep 8 en

genoeg ouders om te rijden en/of begeleiden.

een GVO leerkracht voor groep 7 hebben

Het korfbaltoernooi in bij Leonidas in

aangevraagd.

Noordwolde. Mocht u ons kunnen helpen, dan
kunt u zich aanmelden bij juf Janke/meester
Klaas.

IEP toets gr 8
De kinderen van groep 8 doen op 20 en 21

Het is eventueel ook mogelijk om alleen de

april de IEP toets. (De nieuwe Cito Eind

heenweg/de terugweg te rijden. Ook

toets). We wensen de kinderen en meester

opa’s/oma’s of andere bekenden zijn welkom

Stefan/meester Jeroen veel succes!

om ons bij het vervoer te komen helpen.
Mocht u in de gelegenheid zijn om alleen uw
eigen kind/kinderen op te halen van het
korfbalveld, dan willen we dit ook graag
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weten. Dan hoeven we geen
vervoersplaatsen voor deze kinderen te
regelen. U kunt dit melden via de mail
(directie.heidepolle@comprix.nl) of bij juf
Janke/meester Klaas.

Kijkleesmoment gr 3
Op donderdag 21 april

Koningsspelen

organiseren wij een

Op vrijdag 22 april 2022 organiseren

kijkleesmoment voor de

wij de Koningsspelen-sportdag samen met

ouders van groep 3 van

CBS de Wegwijzer.

8.30 uur tot 9.00 uur. U
bent die dag van harte

De leerlingen van groep 1 en 2 spelen diverse

welkom om eens bij ons te

spelletjes en de leerlingen van groep 3 t/m 7

komen kijken. Wij zullen u

van beide scholen gaan met de leerkrachten

dan laten zien hoe goed de

lopend naar het SIOS-sportveld voor hun

kinderen van groep 3 al

sportdag.

kunnen lezen!
Groep 8 verzamelt bij het

GVO/HVO
In de groepen 6/7 is onlangs een enquête
gehouden over het GVO/HVO onderwijs. Deze
enquête vindt elk jaar plaats. Voor beide

SIOS veld om 8.30 uur.
Zij gaan daar zelfstandig
op de fiets naar toe.

Deze dag worden de normale schooltijden
gehandhaafd.
KLEDING: Sportieve kleding waarin de
kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
sportschoenen voor buiten aan te bevelen
(geen turnschoenen).

De leerlingen mogen alleen aan het praktisch

LUNCH: De leerlingen van groep 3 t/m 8

verkeersexamen deelnemen met een fiets die

nemen hun eigen lunch mee. Het is handig

voldoet aan de criteria die zijn opgesteld

om een extra flesje water mee te nemen.

i.s.m. de politie. De leerlingen krijgen de
komende week de criteria mee naar huis.

De kleuters nemen deze dag alleen fruit mee

Evenals een kopie van de route van het

naar school.

praktisch verkeersexamen. Wellicht kunt u
deze route nog een keer met uw kind fietsen

Alle groepen doen deze

in de meivakantie. Dit zal meester Stefan ook

ochtend verschillende

nog een keer doen op maandag 9 mei a.s.

sport- en
spelonderdelen.

De leerlingen van groep 8 dienen dus zowel
maandag 9 mei als dinsdag 10 mei met de

U bent van harte welkom om te komen

fiets naar school te komen. Als er nog vragen

kijken!

zijn omtrent het praktisch verkeersexamen
dan kunnen jullie terecht bij meester Stefan.

Moederdag/Vaderdag
De kinderen van groep 1 t/m 5 maken dit
jaar weer een mooi moederdag- of
vaderdagcadeautje voor u.

We zoeken nog ouders, die willen helpen als
beoordelaar van het verkeersexamen. U kunt
zich aanmelden bij meester Stefan/Meester
Jeroen.

In de hogere groepen zullen de kinderen
geen moederdag/vaderdagcadeautje maken.

Schoolarts geboortejaar 2012
Op 19 april, 13 mei, 23 mei en 25 mei komt

Praktisch verkeersexamen

de schoolarts voor de kinderen van het
geboortejaar 2012. De ouders van de

Dinsdag 10 mei 2022 zullen de leerlingen van

kinderen, die deze dagen aan de beurt zijn

groep 8 deelnemen aan het praktisch

krijgen hier ongeveer drie weken van te

verkeersexamen.

voren bericht over van
de schoolarts.

Alle leerlingen mogen tijdens het examen
laten zien dat ze de verkeersregels kunnen
uitvoeren in de praktijk.
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Foto’s oefenen schoolkorfbal
De foto’s van het oefenen voor het
schoolkorfbaltoernooi, gemaakt door Jessica
Wagter en Karen de Lange zijn te op ons
webalbum. Bedankt voor het maken van de
mooie foto’s!

Fijne Paasdagen!

Agenda
19 april

Schoolarts gr 5 en 6

20,21 april

IEP toets gr 8

22 april

Koningsspelen

23 april

Meivakantie t/m 8 mei

Alvast noteren
9 t/m 20 mei

Heemkunde weken natuur

9 mei

Oud papier

10 mei

Veerkieker gr 1/2A en gr 1/2B
Excursie Spokeplas

10 mei

Praktisch verkeersexamen gr8

11 mei

Schoolkorfbaltoernooi

13 mei

Schoolarts gr 5 en 6

20 mei

Vlottenrace Spokeplas gr 7

23 mei

Schoolarts gr 5 en 6

25 mei

Tentoonstelling
heemkundeweken

25 mei

Schoolarts gr 5 en 6

26 t/m 29 mei Hemelvaart
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