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Nieuwsbrief
GVO/HVO
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een
brief voor de kinderen van groep 6 en 7. De
brief gaat over komend schooljaar. De
kinderen kunnen kiezen uit GVO of HVO. Zou u
via de mail aan willen geven waar uw
voorkeur naar uitgaat? Dit kan via
directie@heidepolle.nl. Graag voor vrijdag 9
april. Op die manier kunnen wij vast een
aanvraag doen voor een docent voor deze
vakgebieden.

Oud papier (herinnering)
Maandag 12 april hebben we weer oud
papier. Deze keer doen we graag een beroep
op de volgende ouders:
Renaya Bipat
Quinten Duinkerken
Beorn Ensing
Kher Habach
Nick Hagen
Dion Heida
Lars Hofstra
Elyan Dongstra
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Parkeren
We zien dat sommige ouders parkeren voor
school om hun kinderen weg te brengen, deze
parkeerplaats is alleen voor omwonenden.
Daarnaast is het erg druk en onoverzichtelijk
als er auto’s door de fietsende en lopende
kinderen rijden voor het brengen en halen.
We willen u vragen om te parkeren op de
parkeerplaats bij de gymzaal.

De reserve ouders zijn:
Jarno Schuurman
Kayla van Rooijen
Kay de Ruiter
Daan van Hien
Caithlyn Fraterman
Sem van der Oord
Hadi Al Masalmh
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.

Fijne Paasdagen!

Agenda
2 t/m 5 april

Vrij ivm Pasen

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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