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Nieuwsbrief
Informatiemiddag

Naschools sportaanbod

Dit jaar willen we alle ouders graag

In de bijlage informatie over het naschoolse

uitnodigen voor onze informatiemiddagen.

sportaanbod van dit schooljaar.

U kunt nog komen op dinsdagmiddag 7
september.

Streetwise - verkeer

Het is de bedoeling dat u samen met uw kind

Komende donderdag hebben wij een groot

gaat kijken in de klas. Uw kind laat de klas

verkeersproject. De kinderen hebben hier

zien en u kunt kennismaken met de

afgelopen week een folder met extra

leerkracht. Eveneens staat er op het

informatie over gekregen.

schoolplein een lekker kopje koffie/thee voor
u klaar.

De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een
fietsparcours. Zij moeten deze dag op de fiets

In verband met Corona zullen we wel

naar school komen.

rekening moeten houden met het houden van
1,5 meter afstand onder volwassenen.

Het belooft een leuke dag te worden! We

Daarom vragen wij u om, als u het leuk vindt

gaan veel leren over verkeer!
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om te komen, via onderstaande link een
tijdslot in te plannen.
U kunt een tijdslot reserveren.
Als u met uw kind naar zijn/haar klas gaat,
kunnen andere broertjes en zusjes van onze
school tijdelijk even opgevangen worden op
ons leerplein. Onder begeleiding van twee
onderwijsassistentes kunnen zij daar even
wachten.
We willen u vragen om voor de broertjes en
zusjes die niet bij ons op school zitten zelf
opvang te regelen. In verband met Corona is
het voor ons lastig om deze kinderen ook op

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

te vangen.
U kunt naar binnen via de nooddeuren van de
lokalen. Moet u even wachten, dan staat
buiten een lekker kopje koffie/thee voor uw
klaar.

Informatieavond groep 8
Maandagavond 13 september is er een
informatieavond voor de ouders van de
kinderen van groep 8. De inloop van de
avond start om 19.15 uur. We beginnen om
19.30 uur.
Deze avond zal met name over de overgang
naar het voortgezet onderwijs gaan. Meester
Stefan zal vertellen over de plaatsingswijzer
en hoe de verwijzing in zijn werk zal gaan en
hoe de werkwijze in groep 8 zal zijn.

In verband met Corona zullen we wel

Het plannen van het gesprek kan

rekening moeten houden met het houden van

tot woensdag 8 september. Op vrijdag 10

1,5 meter afstand onder volwassenen. De

september ontvangt u via de mail het

informatieavond vindt zodoende plaats in de

definitieve rooster.

midden ruimte in het hoofdgebouw. Daar
zullen stoelen voor u klaarstaan met een
onderlinge afstand van 1,5 meter.

Informatie boekje gr 1-7
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

Om de stoelen goed klaar te kunnen zetten,

een info boekje voor de groep van uw kind.

willen we u vragen om u even via de mail aan

In dit boekje vindt u alle informatie, die van

te geven of u komt en met hoeveel personen

belang is voor dit schooljaar. Mocht u hier

u komt. Dit kan via

vragen over hebben, dan kunt u terecht bij

directie.heidepolle@comprix.nl.

de leerkracht.

POP gesprekken groep 8
Op woensdag 15 september, maandag 20

De kinderen van groep 8 krijgen geen
informatieboekje. Deze informatie wordt
verstrekt op de informatieavond.

september en woensdag 22 september zijn
de POP gesprekken van groep 8.

Sportdag groep 8

Het doel van deze gesprekken is het

Vrijdag 17 september aanstaande heeft groep

bespreken van de Friese Plaatsingswijzer en

8 een sportdag. Deze sportdag wordt

de resultaten van de Cito Studie-

georganiseerd voor de scholen van Comprix.

vaardigheden. Daarnaast zal er tijdens het
gesprek een opzet worden gemaakt voor het
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 ’22.
Deze dag staat in het teken van
kennismaking. Kennismaking met elkaar,
maar ook kennismaken met een grote
diversiteit aan sporten. Sporten die niet
wekelijks op het gymnastiekrooster staan.
Onze leerlingen zullen kennismaken met
rugby, karate en free running.
Meester Stefan en juf Wietske gaan met de
leerlingen op de fiets naar het Linde College
om de verschillende clinics te volgen.
Het is de bedoeling dat zowel de ouders als
de leerling bij dit gesprek aanwezig zullen
zijn.
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De leerlingen moeten deze dag hun
sportkleding aantrekken. Een trainingspak is
wellicht ook handig met oog op het
verplaatsen tussen de clinics.
Voor rugby hebben de leerlingen schoenen
nodig voor buiten, maar voor de andere twee
clinics (karate en free running) hebben ze
zaalschoenen nodig.
De sportdag wordt gezamenlijk afgesloten in
de Steense. Hier kan een eigen lunchpakketje
genuttigd worden. Het is handig om deze dag
extra drinken (water) mee te geven!

Luizen
Bij een aantal kinderen zijn luizen
geconstateerd. We willen u vragen om uw
kind de komende periode even extra te
controleren op luizen. Meer informatie vindt u
in de bijlage.

Agenda
7 september

Informatiemiddag gr 1-7
keuze 2

9 september

Verkeersproject

13 september Informatieavond gr 8
17 september Sportdag gr 8 Comprix
27 september Oud papier
29 september Margedag, leerlingen vrij.
Studiedag leerkrachten.
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