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Nieuwsbrief
Muziekproject
Op donderdag 31 maart bent u van harte

Voor de voorstelling kunnen de kinderen
gewone, nette kleding dragen. Passend bij
een optreden van een orkest.

welkom bij de muziekvoorstellingen van obs
Heidepolle!

We werken met vier voorstellingen. De

De ouders willen we vragen om voor de

voorstellingen zijn vanaf 18.00 uur tot 20.45

voorstelling even te wachten op het

uur.

kleuterplein bij de schommel. Op het moment
dat u naar binnen kunt, dan zullen wij dat
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De indeling is als volgt:

aangeven.

18.00-18.30

Groep 1/2A en groep 3

18.30-18.45

Pauze en wisseling

Heeft u meerdere kinderen op onze school,

18.45-19.15

Groep 1/2B en groep 4

die naar verschillende voorstellingen moeten,

19.15-19.30

Pauze en wisseling

dan kunt u op school wachten op de volgende

19.30-20.00

Groep 5 en groep 7

voorstelling onder het genot van een kopje

20.00-20.15

Pauze en wisseling

koffie in het leerplein. U kunt deze ruimte

20.15-20.45

Groep 8 en groep 6

bereiken via het grote plein via de nooddeur.
Er wordt op het grote plein aangegeven waar

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen zijn

u naar binnen kunt.

de voorstellingen alleen toegankelijk voor de
ouders van de kinderen.

Voor de kinderen zelf is het beter om naar
huis te gaan na hun optreden bijv. met een

De kinderen van iedere voorstelling worden

oppas. Dit aangezien de kinderen anders lang

een kwartier voor aanvang van hun

op school moeten wachten. Hetzelfde geldt

voorstelling verwacht. De kinderen

voor de kinderen, die in de tweede, derde of

verzamelen in hun eigen klaslokaal. Ze

vierde voorstelling optreden. Voor hen is het

kunnen door de nooddeuren naar binnen.

beter om later te komen (uiterlijk een

De kinderen worden door de leerkracht op

kwartier voor hun voorstelling aanwezig zijn).

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

het juiste tijdstip naar het speellokaal
gebracht.

Probeer dus zoveel mogelijk oppas te regelen
voor de kinderen die klaar zijn/niet hoeven

Na de voorstelling gaan alle kinderen met de

op te treden. Mocht het niet lukken om

leerkrachten terug naar de klas. Ouders

opvang voor uw kind te regelen, dan kunnen

kunnen de kinderen die klaar zijn na de

de kinderen naar hun eigen klas gaan. Zij

voorstelling via de nooddeuren ophalen uit de

worden dan opgevangen door de

klassen.

leerkrachten.

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 6 april gaan we met vier

20 juni

Schoolkamp gr 8 t/m 22 juni
naar Appelscha.

teams naar het schoolvoetbaltoernooi in
Wolvega, Sportpark Molenwiek. De
wedstrijden zijn tussen 13 uur en 17 uur.
Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd
om onze teams aan te moedigen!
Het programma en de indeling van de teams
onvangt u volgende week.

Vrijwillige contactavond
Op maandagmiddag 11 april en
woensdagmiddag 13 april organiseren we
weer een vrijwillig contactmoment voor de
kinderen van groep 1 t/m 7 voor als u vragen

Excursie
Korenmolen Gr 6
Groep 6 gaat op donderdag 7 april op
excursie naar de Korenmolen in Wolvega.
De kinderen moeten een rauw ei meenemen
en een oude beker. We vertrekken om 8.30
uur en zijn rond 12.15 uur weer terug op
school.

heeft over uw kind(-eren) aan de leerkracht.
De contactmomenten zijn fysiek. Mocht u het
fijner vinden dat het gesprek digitaal
gehouden wordt, dan kunt u dat aangeven in
het schema.
Het gesprek kunt u zelf inplannen.
Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd

Schoolreisjes

even bellen met school, dan plannen wij de
afspraak voor u in.

Dit jaar gaan we weer op schoolreisje. De
data zijn dit jaar als volgt:

Het plannen van het gesprek kan tot
woensdag 6 april. Op vrijdag 8 april ontvangt

4 juli

Schoolreisje groep 1/2a en 1/2b

u via de mail het definitieve rooster.

naar de Drentse Koe.
28 juni

Schoolreisje groep 3 en 4 naar
Dinoland.

29 juni

Schoolreisje groep 5, 6 en 7 naar
Hellendoorn.
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KiVa thema 7

13 april

Excursie vlechtmuseum

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

Veerkieker gr 7,

13 april

Veerkieker gr 3,
Excursie Kiekhuus

4 gaat het over ‘Samen zijn we een fijne
groep’. De komende periode doen we

15 t/m 18 april Goede vrijdag/Pasen

verschillende oefeningen waarbij jullie

19,20 april

IEP toets gr 8

kinderen zich verplaatsen in iemand die zich

22 april

Koningsspelen

niet fijn voelt. Kinderen leren dat anderen

23 april

Meivakantie t/m 8 mei

soms hulp nodig hebben zodat iedereen zich
fijn kan voelen in de groep.
In de groepen 5 t/m 8 is het thema ook
‘Samen zijn we een fijne groep’. We kijken
naar onze eigen groep. Hoe ziet onze groep
er op dit moment uit? Wat gaat goed? Hoe
kunnen we elkaar helpen? Waar kunnen we
aan werken?

Samen maken we er een fijne
school van!

Agenda
28 maart

Theoretisch verkeersexamen
gr 8

31 maart

Uitvoering muziekproject

Alvast noteren
6 april

Schoolvoetbaltoernooi

7 april

Veerkieker gr 6,
Excursie Korenmolen Windlust

11 april

Vrijwillige contactmiddag

11 april

Oud papier

12 april

Techniekworkshop gr 8,
Lindecollege

13 april

Vrijwillige contactmiddag

14 april

Paasfeest
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