OBS Heidepolle Paulus Potterstraat 13 8471 VM Wolvega 0561-614262 directie@heidepolle.nl

www.heidepolle.nl

Nieuwsbrief
Thuisblijven leerkrachten
In verband met Corona gelden ook dezelfde

te vragen of u uw kind weer op wilt komen
halen of dat uw kind naar de opvang/een
oppas kan.

regels ten aanzien van het thuisblijven voor
leerkrachten. Dat betekent dat ook

Gezien de mogelijkheid dat wij ook

leerkrachten thuisblijven als zij verkouden

’s morgens nog moeten beslissen of wij

zijn of in afwachting zijn van de uitslag van

groepen naar huis moeten sturen, willen we u

een Corona test.

vragen om de mail de komende periode ook
’s morgens zoveel mogelijk in de gaten te

Afgelopen week konden we de leerkrachten

blijven houden.

nog net vervangen met beschikbare
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vervangers. Voor de komende periode
voorzien wij hier problemen in. Gezien het

Nieuwe leerling

tekort aan invalkrachten zal het voor ons

Deze week verwelkomen we een nieuwe

wellicht niet altijd mogelijk zijn de kinderen

leerling bij ons op school. Hij komt in groep 2

allemaal op te vangen.

bij juf Corrie.

Indien er geen invalkracht beschikbaar is,

Van harte welkom op onze school. We

kan het zijn, dat we een groep naar huis

wensen je een fijne en een plezierige

moeten sturen. Het kan voorkomen, dat wij

schooltijd toe!

’s morgensvroeg nog moeten beslissen dat
het voor ons niet haalbaar is om een groep
op te vangen. We sturen u dan uiterlijk om

Sinterklaas

7.30 uur een mail.

Op donderdag 3 december komt Sinterklaas
bij ons op school. Dit jaar wel in een

We willen u zodoende vragen om nu alvast

aangepaste versie i.v.m. Corona, maar we

na te denken over de opvang van uw

maken er een mooi feest van!

kinderen. Zodat u een plan B heeft als
kinderen onverhoopt naar huis worden

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een

gestuurd.

verlanglijstje meegekregen. We willen u
vragen het verlanglijstje uiterlijk woensdag
11 november weer in te leveren. In de bijlage
van deze nieuwsbrief vindt u plaatjes van de
cadeautjes die de kinderen kunnen kiezen.
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 13 november een envelop van school met

Uiteraard snappen wij dat sommige mensen

daarin 5 euro. Het bonnetje van het cadeau

de mail niet altijd zo snel zullen lezen.

kunnen ze op school inleveren bij de

In dat geval zullen wij de kinderen in eerste

leerkracht/bij de directeur. Dit kan tot

instantie opvangen op school en u bellen om

uiterlijk 5 december.

Surprise groep 5/6/7/8
De kinderen gaan komende week lootjes
trekken in de groepen 5, 6, 7 en 8.

Wat zegt een deelnemer tijdens de inleiding?



illustrator), en (heel kort!) wat er
vooraf is gegaan aan het voorgelezen

Als het goed is weten ze precies wat van hen

fragment zodat luisteraars snappen

verwacht wordt. Voor de zekerheid ook nog

waar het verhaal over gaat. De

even een berichtje voor de ouders.
De volgende spelregels zijn hierbij
afgesproken:
- Je koopt een cadeau ter waarde van €5,-.
Het bonnetje moet ingeleverd worden bij de

Titel van het boek, auteur,(eventueel

deelnemer mag dit ook opschrijven
en voorlezen.



Waarom hij/zij dit boek gekozen
heeft en eigen
naam.

eigen juf/meester/de directeur.

De inleiding en het

- Je maakt er een surprise van

voorlezen mag maximaal

(leuke ideeën zie: www. www.knutselidee.nl)

5 minuten duren.

- Je maakt er een gedichtje bij.
- Zet de naam voor wie het cadeau is
bestemd op de buitenkant van je surprise.

De kinderen van groep 5/6/7/8 nemen hun
surprise woensdag 2 december mee naar
school.

Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar wordt er weer een

Agenda
9 november

Oud papier

Alvast noteren
Week van 16
November

voorleeswedstrijd gehouden op de Heidepolle.

Klassenrondes
voorleeswedstrijd

De kinderen gaan strijden om de titel van

17 november

Schoolarts gr 2/3

beste voorlezer van de Heidepolle 2020!

20 november

Schoolarts gr 2/3

27 november

Digitale finale

Alle kinderen uit de groepen 5, 6A, 6/7B, 7A
en 8 mogen meedoen. Opgeven kan tot
vrijdag 13 november.

voorleeswedstrijd
25 november

MR vergadering

Er worden eerst voorrondes gehouden in de
groepen. Deze zijn in de week van 16
november. Daarna zal elke groepswinnaar
strijden in de digitale finale. De leerkracht
van de groep maakt bekend wanneer de
voorronde in de groep plaats zal vinden.
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.
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