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Nieuwsbrief
Foto’s Pasen
De foto’s van het Paasfeest zijn te vinden op
ons webalbum.

Groep 8
€ 22,50 per incasso
* Bij sommige kinderen uit groep 1/2 is de
automatische incasso de vorige periode niet
helemaal goed gegaan. Bij hen wordt het
hele bedrag van 42,50 euro nu in 1 keer
afgeschreven. Mocht u daar bezwaar tegen
hebben, dan kunt u dat aangeven via de
mail. directie@heidepolle.nl

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage
In de week van 26 april vindt er weer een
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incasso van de vrijwillige ouderbijdrage en de
bijdrage voor het schoolreisje plaats. Als u
een machtiging heeft afgegeven hoeft u
verder niks te doen. Heeft u geen machtiging
afgegeven, dan krijgt u een factuur.
De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,

Afgelast
In verband met het voorkomen van
verspreiding van het Corona virus zijn de
volgende activiteiten afgelast:
- Schoolvoetbaltoernooi.
- Schoolkorfbaltoernooi.
In de bijlage vindt u meer informatie over de
avondvierdaagse.

omdat wij mede hierdoor de feesten en
andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
bekostigen.
Het bedrag wat wordt afgeschreven is als
volgt:
€ 12,50 voor kinderen die vorig schooljaar

Nieuwe
leerlingen

het schoolreisje reeds betaald hebben.

Deze week verwelkomen drie nieuwe

€ 21,25 voor nieuwe kinderen.

leerlingen. In groep 1 bij meester Harmen en

Groep 1-2*

in groep 5.
Groep 3
€ 23,75 per incasso

Van harte welkom op onze school. We
wensen de kinderen een fijne en een

Groep 4-7
€ 12,50 per incasso

plezierige schooltijd toe!

Oud papier (herinnering)
Maandag 12 april hebben we weer oud
papier.
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.

We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Corona
We willen u vragen om attent te blijven op de
Corona richtlijnen en kinderen thuis te
houden op het moment dat zij corona
gerelateerde klachten ontwikkelen
(neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid of koorts). Binnen Stichting
Comprix zijn er regelmatig scholen, die
groepen leerlingen in quarantiane hebben.
Als we samen attent blijven op Corona regels
kunnen we dit hopelijk op onze school
voorkomen.

Agenda
12 april

Oud papier

20 april

IEP toets gr 8

21 april

IEP toets gr 8

23 april

Koningsspelen

27 april

Koningsdag, leerlingen vrij
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