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Nieuwsbrief
Colour Beats & Dance!

aangeven via directie.heidepolle@comprix.nl.
We zoeken dan samen naar een oplossing.

Het jaarthema van school is: Een Kleurrijk
Schooljaar! Om dit meer kracht bij te zetten

We gaan er een mooie, kleurrijke dag van

hebben we op dinsdag 9 november een

maken! We hopen op uw komst!

speciale dag. Een muziekdag. De dag begint
met allerlei mooie muziekworkshops voor de

De groepen zijn verdeeld over onderstaande

kinderen. In de middag laten we graag aan

kleuren (zie schema):

de ouders zien, wat we allemaal geleerd
hebben! U bent van harte welkom om te

Groep 1/2 A & B

Rood (schoolshirts)

komen genieten van deze mooie show.

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
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29 oktober
2021 2019
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accessoires en kleding (T-shirt, trui,
In de bijlage vindt u hierover meer

haarband, broek etc. in de bijpassende

informatie.

kleur.)

We werken met twee voorstellingen. De

Voor de kleuters gebruiken we de

eerste voorstelling start om 13.30 uur.

schoolshirts(rood), dus hoeven ze vanuit huis

De tweede voorstelling start om 14.00

geen gekleurd shirt aan. Accessoires mogen

uur.

altijd.

U kunt het tijdsslot voor de uitvoering zelf
inplannen.
Let op! Max. twee personen per gezin. Ieder
gezin kan één voorstelling kiezen.
Na de tweede voorstelling gaan alle kinderen

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

met de leerkrachten terug naar de klas.
Ouders kunnen de kinderen vanaf ongeveer
14.25 uur ophalen bij de nooddeuren van de
lokalen.

Het is de bedoeling dat alle kinderen tot
14.25 uur op school blijven. Mocht dat
problemen opleveren, dan kunt u dat

Juf Tineke
Goed nieuws! Juf Tineke en haar vriend
Marcel verwachten in mei hun tweede kindje.
Bij deze willen wij hen van harte feliciteren!
Indien er meer bekend is over de
ingangsdatum van haar zwangerschapsverlof
en wie haar gaat vervangen, dan zullen wij u
daar nader over informeren.

Voorleeswedstrijd

Lampion St. Maarten

Ook dit jaar wordt er weer een

De kinderen van groep 1 t/m 5 maken dit

voorleeswedstrijd gehouden op de Heidepolle.

schooljaar weer een lampion. De kinderen

De kinderen gaan strijden om de titel van

van groep 6 mochten kiezen of zij een

beste voorlezer van de Heidepolle 2021!

lampion wilden maken.

Alle kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8
mogen meedoen.
Er worden eerst voorrondes gehouden in de
groepen. Deze zijn in de weken van 8 t/m 18
november. Daarna zal elke groepswinnaar
strijden in de finale op vrijdag 19 november.

Sinterklaas
Op 2 december komt Sinterklaas bij ons op
school. De kinderen van groep 1 t/m 4
hebben daarvoor een verlanglijstje
meegekregen. We willen u vragen het
verlanglijstje uiterlijk woensdag 3 november

De leerkracht van de groep maakt bekend

weer in te leveren. In de bijlage van deze

wanneer de voorronde in de groep plaats zal

nieuwsbrief vindt u plaatjes van de

vinden.

cadeautjes die de kinderen kunnen kiezen.

Alle kinderen die mee willen doen, kunnen
thuis het stukje voorlezen oefenen. Eerst
vertellen de kinderen een inleiding over het
boek en daarna lezen ze een stukje voor.
Wat zegt een deelnemer tijdens de inleiding?

•

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken
surprises. De kinderen mogen zelf op pad om
een cadeautje te kopen. Zij krijgen hiervoor
op 12 november een envelop van school met
daarin 5 euro. Het bonnetje van het cadeau
kunnen ze op school inleveren bij de

Titel van het boek, auteur (eventueel

leerkracht/bij de directeur. Dit kan tot

illustrator) en (heel kort!) wat er

uiterlijk 1 december.

vooraf is gegaan aan het voorgelezen
fragment zodat luisteraars snappen
waar het verhaal over gaat. De

‘t Kiekhuus

deelnemer mag dit ook opschrijven

De kinderen van groep 3 gaan op donderdag

en voorlezen.

•

Waarom hij/zij dit boek gekozen
heeft.

18 november naar ‘t Kiekhuus. We
vertrekken om 10.30 uur en zijn rond 12.45
uur weer terug op school. We gaan lopend

De inleiding en het

naar ‘t Kiekhuus toe.

voorlezen mag maximaal 5

Gymnastiek gaat deze dag niet door.

minuten duren.
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Krentenbaard
Helaas is er krentenbaard op school
geconstateerd. Wilt u uw kind hier even extra
op controleren? In de bijlage vindt u meer
informatie over deze ziekte.
Er is geen enkele reden om kinderen thuis te
houden, ook als niet alle wondjes afgedekt

bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt.
Jullie kinderen oefenen met het uitbeelden en
herkennen van emoties. Daarnaast leren ze
jij-taal om te zetten in ik-taal en dit toe te
passen in verschillende situaties.

Samen maken we er een fijne
school van!

kunnen worden. Kinderen kunnen namelijk
ook al besmettelijk zijn als de krentenbaard
nog niet zichtbaar is. Het is daarom zinloos
kinderen van school of kinderdagverblijf te
weren.

KiVa thema 3
We zijn nu aangekomen bij het thema 3 van
onze KiVa methode. In de groepen 1 t/m 4

Agenda
5 november

Veerkieker gr 8
Excursie Proefkolonie

werken de kinderen over ‘Wat is een fijne

Frederiksoord

groep?’. Iedereen maakt deel uit van
verschillende groepen. In de ene groep voel
je je fijn en in de andere misschien niet. Fijne
groepen ondernemen samen activiteiten en
er heerst een goede sfeer. Problemen worden
er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een
fijne groep?’ kijken we naar manieren
waarmee we kunnen voorkomen dat er
kinderen alleen over blijven en kunnen

Alvast noteren
9 november

Colour Beats & Dance

11 november

Sint Maarten

18 november

Veerkieker gr 3
Excursie Kiekhuus

22 november

Oud papier

zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is
voor iedereen?

In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen over
het thema ‘Wat is communicatie?”. Om
betekenis te kunnen geven aan iemands
woorden is het, naast luisteren, belangrijk
dat je kijkt naar diegene zijn of haar houding
en gezichtsuitdrukking. Zo kun je
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