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Nieuwsbrief
Colour Beats & Dance!

aangeven via directie.heidepolle@comprix.nl.
We zoeken dan samen naar een oplossing.

Het jaarthema van school is: Een Kleurrijk
Schooljaar! Om dit meer kracht bij te zetten

We gaan er een mooie, kleurrijke dag van

hebben we op dinsdag 9 november een

maken! We hopen op uw komst!

speciale dag. Een muziekdag. De dag begint
met allerlei mooie muziekworkshops voor de
kinderen. In de middag laten we graag aan

KiVa

de ouders zien, wat we allemaal geleerd

Dinsdagmiddag 26

hebben! U bent van harte welkom om te

oktober na schooltijd

komen genieten van deze mooie show.

heeft het team weer een
KiVa training. Dit keer zal
de training in het teken
staan van het werken met
steungroepen en het
herstelrecht. We hebben
er zin in! Leuk om nog
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meer over deze methode te leren!
In de bijlage vindt u hierover meer
informatie.

Zoals eerder vermeldt in de brief van 20
We werken met twee voorstellingen. De

augustus j.l., gaat juf Hennie van groep 4 ons

eerste voorstelling start om 13.30 uur.

na de herfstvakantie helaas verlaten. We

De tweede voorstelling start om 14.00

willen haar bedanken voor haar inzet.

uur.

Fijn, dat juf Hennie de afgelopen tijd bij ons
was!

U kunt het tijdsslot voor de uitvoering zelf
inplannen.

Helaas is juf Janneke nog niet fit genoeg om
zelf weer volledig voor de klas te kunnen

Let op! Max. twee personen per gezin. Ieder

staan. De komende tijd zal zij zodoende

gezin kan één voorstelling kiezen.

samen met juf Mayra Bles de lessen
verzorgen voor groep 4.

Na de tweede voorstelling gaan alle kinderen
met de leerkrachten terug naar de klas.

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

Even voorstellen Mayra Bles

Juf Mayra stelt zich hieronder aan u voor:

Ouders kunnen de kinderen vanaf ongeveer
14.25 uur ophalen bij de nooddeuren van de

Hallo allemaal!

lokalen.

Ik ben Mayra Bles, ik ben 21 jaar en woon in
de Lindewijk in Wolvega samen met mijn

Het is de bedoeling dat alle kinderen tot

broer Loeka en mijn ouders.

14.25 uur op school blijven. Mocht dat

Ik hou veel van mijn 2 katten, Sammie en

problemen opleveren, dan kunt u dat

Truus. Zij worden dan ook vaak door mij
geknuffeld.

Verder vind ik het leuk om naar de

oktober. De schoolreisgelden in april. Het

sportschool te gaan. Lekker uit eten gaan

geld van het schoolkamp van groep 8 zal in

met vrienden doe ik ook regelmatig.

twee delen worden geïncasseerd. Een deel in

Na de herfstvakantie ben ik op de maandag,

januari en een deel in april.

dinsdag en woensdag in groep 4 te vinden. Ik
heb er heel veel zin in en hoop jullie snel te

Het bedrag van de schoolreisgelden en het

zien!

schoolkamp zal voortaan berekend worden op
basis van de aangevraagde offertes.
De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,
omdat wij mede hierdoor de feesten en
andere leuke dingen voor de kinderen kunnen
bekostigen.
De incassomomenten van dit schooljaar
zijn:

Huis van Weldadigheid
Voor de excursie naar het Huis van
Weldadigheid (Frederiksoord) van groep 8 op
vrijdag 5 november zoeken we ouders, die
willen rijden en begeleiden. We vertrekken
om 10:30 uur en zijn rond 13:00 uur weer
terug op school. U kunt zich opgeven bij
meester Stefan/meester Jeroen.

3e week van

Vrijwillige ouderbijdrage

oktober 2021

(25 euro)

3e week van

1e deel schoolkamp groep 8

januari 2021
3e week van

2e deel schoolkamp groep 8

april 2021

en de schoolreisjesgelden.

Oud papier
Op Maandag 25 oktober 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.

Automatische incasso
Binnenkort vindt er weer een incasso van de
vrijwillige ouderbijdrage plaats. Als u geen
machtiging heeft afgegeven, dan krijgt u na
de herfstvakantie een factuur.
Tijdens de jaarvergadering van de

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.

oudervereniging is besloten om voortaan de
incasso van de vrijwillige ouderbijdrage en de
schoolreisgelden te scheiden. De vrijwillige
ouderbijdrage wordt voortaan geincasseerd in
2

Herfstvakantie

Wij wensen iedereen een fijne
herfstvakantie en tot ziens op
maandag 25 oktober!
Agenda
16 oktober

Herfstvakantie t/m 24 oktober

25 oktober

Oud papier

Alvast noteren
5 november

Veerkieker gr 8
Excursie Proefkolonie
Frederiksoord

9 november

Colour Beats & Dance

11 november

Sint Maarten

18 november

Veerkieker gr 3
Excursie Kiekhuus

22 november

Oud papier
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