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Nieuwsbrief
Informatiemiddag gr 1-7

Informatieavond groep 8

Afgelopen donderdag was onze eerste

Maandagavond 19 september is er een

informatiemiddag. Bent u nog niet geweest

informatieavond voor de ouders van de

en vindt u het leuk om wel te komen? U bent

kinderen van groep 8. De inloop van de

van harte welkom op dinsdagmiddag 13

avond start om 19.15 uur. We beginnen om

september van 14.00 uur tot 15.00 uur in de

19.30 uur.

groepen 1 t/m 7.
Het is de bedoeling dat u samen met uw kind
gaat kijken in de klas. Uw kind laat de klas
zien en u kunt kennismaken met de
leerkracht. Eveneens staat er een lekker
kopje koffie/thee voor u klaar.
Deze avond zal met name over de overgang
U kunt naar binnen via de nooddeuren van de

naar het voortgezet onderwijs gaan. Meester

lokalen.

Stefan zal vertellen over de plaatsingswijzer
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en hoe de verwijzing in zijn werk zal gaan en

Verkeersproject
Donderdag 15 september krijgen de kinderen
in alle groepen een gastles over verkeer.

hoe de werkwijze in groep 8 zal zijn.

POP gesprekken groep 8
Op maandag 26 september, maandag 3

De kinderen van groep 1/2 krijgen een

oktober en woensdag 5 oktober zijn de POP

gastles over veilig oversteken, de kinderen

gesprekken van groep 8.

van groep 3 en 4 over veilig in de auto zitten,
de kinderen van groep 5 en 6 over fietsen en

Het doel van deze gesprekken is het

de kinderen van groep 7 en 8 over de dode

bespreken van de Friese Plaatsingswijzer en

hoek van een vrachtauto.

de resultaten van de Cito Studievaardigheden. Daarnaast zal er tijdens het

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen een

gesprek een opzet worden gemaakt voor het

gastles over fietsen. De kinderen moeten

POP van uw kind. Hierin zal komen te staan

deze dag dus op de fiets naar school komen.

waar uw kind zelf naartoe wil werken dit
laatste schooljaar en

Het belooft een leuke dag te worden! We

hoe hij/zij dit wil

gaan veel leren over verkeer!

bereiken. Dit alles
natuurlijk toewerkend
naar de schoolkeuze
in februari 2023.

Het is de bedoeling dat zowel de ouders als

Schoolgids

de leerling bij dit gesprek aanwezig zullen

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

zijn.

een digitale versie van de schoolgids van dit
schooljaar. Deze is eveneens te vinden op de

Op vrijdag 23 september ontvangt u via de

website van school;

mail het definitieve rooster.

https://heidepolle.nl/informatie/Algemeen/On
ze-school/Schoolgids

Sportdag groep 8

Hierin vindt u alle benodigde informatie over

Vrijdag 16 september aanstaande heeft groep

onze werkwijze en allerlei praktische

8 een sportdag. Deze sportdag wordt

informatie.

georganiseerd voor de scholen van Comprix.
Deze dag staat in het teken van

Margedag, leerlingen vrij

kennismaking. Kennismaking met elkaar,

Op woensdag 21 september hebben we een

maar ook kennismaken met een grote

margedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

diversiteit aan sporten. Sporten die niet
wekelijks op het gymnastiekrooster staan.

Voor de teamleden is het een studie/visiedag.

Onze leerlingen zullen kennismaken met

We gaan deze dag samen aan de slag met

basketbal, karate en free running.

Building Learning Power en KiVa en het
bedenken van leuke nieuwe werkvormen voor
de kinderen.

Meester Stefan en juf Janke gaan met de
leerlingen op de fiets naar het Linde College
om de verschillende clinics te volgen.
De leerlingen moeten deze dag hun
sportkleding aantrekken. Verder hebben de
kinderen zaalschoenen nodig. Een
trainingspak is wellicht ook handig met oog
op het verplaatsen tussen de clinics.

Agenda
13 september Informatiemiddag gr 1-7
keuze 2
15 september Verkeersproject
16 september Sportdag gr 8 Comprix
19 september Informatieavond gr 8
21 september Margedag, leerlingen vrij.
Studiedag leerkrachten.
26 september Oud papier

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.
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