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Nieuwsbrief
Schoolvoetbal

schoolkorfbaltoernooi. Groep 5 en 6 gaan met

Woensdagmiddag 13 april gaan we met vier

hun hele groep naar de clinic.

teams naar het schoolvoetbaltoernooi in
Wolvega, Sportpark “Molenwiek”. De

Het is de bedoeling dat de kinderen die dag

wedstrijden zijn tussen 13 en 17 uur.

sportkleren en sportschoenen voor buiten aan
hebben.

Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd
om onze teams aan te moedigen!

Schoolkorfbaltoernooi

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

Voor het schoolkorfbaltoernooi op

programma van het voetbaltoernooi. Dan

woensdagmiddag 11 mei hebben we nog niet

kunt u zelf kiezen welke wedstrijden u wilt

genoeg ouders om te rijden en/of begeleiden.

bekijken.

Het korfbaltoernooi in bij Leonidas in
Noordwolde. Mocht u ons kunnen helpen, dan
kunt u zich aanmelden bij juf Janke/meester
Klaas.
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Het is eventueel ook mogelijk om alleen de
heenweg/de terugweg te rijden. Ook

Vrijwillige
contactavond

opa’s/oma’s of andere bekenden zijn welkom
om ons bij het vervoer te komen helpen.

Op maandagmiddag 11 april en

Mocht u in de gelegenheid zijn om alleen uw

woensdagmiddag 13 april zijn de vrijwillige

eigen kind/kinderen op te halen van het

contactmiddagen. In de bijlage vindt u het

korfbalveld, dan willen we dit ook graag

definitieve rooster.

weten. Dan hoeven we geen
vervoersplaatsen voor deze kinderen te

Schoolkorfbal clinic gr 3-6
Op dinsdag 12 april krijgen de kinderen van

regelen. U kunt dit melden via de mail
(directie.heidepolle@comprix.nl) of bij juf
Janke/meester Klaas.

groep 3-6 een kofbalclinic om te oefenen
voor het schoolkorfbaltoernooi. De clinics zijn
bij SIOS in Wolvega.

Techniekworkshop gr 8

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

De kinderen van groep 8 gaan op dinsdag 12
De tijden zijn als volgt:

april naar het Lindecollege voor een

9.10-9.55 uur gr 6

techniekworkshop.

10.00-10.45 uur gr 5
10.50-11.35 groep 3/4*.
Van deze laatste groep doen alleen de
kinderen mee aan de clinic, die ook
daadwerkelijk meedoen aan het

We vertrekken om 9.30
uur en zijn rond 10.45 uur weer terug op
school. De kinderen moeten deze dag op de
fiets komen. Ze gaan op de fiets naar het
Lindecollege toe.

Pasen

Kijkleesmoment gr 3

Op donderdag 14 april vieren we Pasen. We

Op donderdag 21 april

zoeken deze dag paaseieren met de kinderen

organiseren wij een

van groep 1 t/m 4.

kijkleesmoment voor de ouders
van groep 3 van 8.30 uur tot

’s Middags hebben we verschillende

9.00 uur. U bent die dag van

paasactiviteiten/spellen voor de groepen

harte welkom om eens bij ons te

5 t/m 8.

komen kijken. Wij zullen u dan
laten zien hoe goed de kinderen

Eveneens hebben we voor tussen de middag

van groep 3 al kunnen lezen!

een kleine verrassing voor de kinderen. Even
lekker samen feest vieren! We gaan er een
mooie dag van maken!

Oud papier
Op maandag 11 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.

Vlechtmuseum gr 7
De kinderen van groep 7 gaan op donderdag
14 april naar het Vlechtmuseum in
Noordwolde. We zoeken ouders, die kunnen
rijden en de excursie willen begeleiden.

We
vertrekken om 8:30 uur en zijn rond 12:30 uur
weer terug op school. U kunt zich opgeven bij

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.

juf Mariska/juf Marloes.

GVO/HVO
Kiekhuus gr 3
De kinderen van groep 3
gaan op donderdag 14
april naar het Kiekhuus in
Wolvega.

De kinderen van groep 6 en 7 hebben deze
week een brief meegekregen voor het kiezen
van GVO of HVO voor volgend schooljaar. Zou
u deze brief uiterlijk 14 april weer willen
inleveren?

We vertrekken om 10:40
uur en zijn rond 13:00 uur
weer terug op school. We
gaan lopend naar ‘t Kiekhuus toe.
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Spokeplas gr 1/2
De kinderen van groep 1/2A en 1/2B gaan op
10 mei op excursie naar de Spokeplas in
Noordwolde. We zoeken ouders, die kunnen
rijden en de excursie willen begeleiden. Ook
opa/oma of andere familieleden kunnen

lopend naar het SIOS-sportveld voor hun
sportdag.
Groep 8 verzamelt bij het SIOS veld om 8.30
uur. Zij gaan daar zelfstandig op de fiets naar
toe.

helpen bij de begeleiding.

Deze dag worden de
normale schooltijden

De kinderen van groep 1/2A vertrekken rond

gehandhaafd.

8.30 uur en zijn rond 11.00 uur weer terug
op school.
De kinderen van groep 1/2B vertrekken rond
10.15 uur en zijn rond 12.45 uur weer terug

KLEDING: Sportieve kleding waarin de
kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen.

op school.

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn

U kunt zich opgeven bij meester Harmen, juf

(geen turnschoenen).

sportschoenen voor buiten aan te bevelen

Corrie of juf Maayke.
LUNCH: De leerlingen van groep 3 t/m 8
nemen hun eigen lunch mee. Het is handig
om een extra flesje water mee te nemen.
De kleuters nemen deze dag alleen fruit mee
naar school.
Alle groepen doen deze
ochtend verschillende
sport- en
spelonderdelen.
U bent van harte welkom om te komen
kijken!

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april 2022 organiseren

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

wij de Koningsspelen-sportdag samen met

Binnenkort vindt er een incasso plaats van de

CBS de Wegwijzer.

schoolreisgelden en een gedeelte van het
schoolkampgeld voor groep 8 plaats. Als u

De leerlingen van groep 1 en 2 spelen diverse

geen machtiging heeft afgegeven, dan krijgt

spelletjes en de leerlingen van groep 3 t/m 7

u een factuur.

van beide scholen gaan met de leerkrachten
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Agenda
Tijdens de jaarvergadering van de

11 april

Vrijwillige contactmiddag

oudervereniging is besloten om voortaan de

11 april

Oud papier

incasso van de vrijwillige ouderbijdrage en de

12 april

Techniekworkshop gr 8,

schoolreisgelden te scheiden. De vrijwillige

Lindecollege

ouderbijdrage is geïncasseerd in oktober. De

13 april

Vrijwillige contactmiddag

schoolreisgelden voor groep 1-7 zijn nu aan

13 april

Schoolvoetbaltoernooi

de beurt. Het geld voor het schoolkamp van

14 april

Paasfeest

groep 8 zal in twee delen worden

14 april

Veerkieker gr 7,

geïncasseerd. Een deel in januari en een deel

Excursie vlechtmuseum

in april.

14 april

Het bedrag van de schoolreisgelden en het

15 t/m 18 april Goede vrijdag/Pasen

Veerkieker gr 3,
Excursie Kiekhuus

schoolkamp zal voortaan berekend worden op
basis van de aangevraagde offertes.

Alvast noteren
Het bedrag wat wordt afgeschreven is als

20,21 april

IEP toets gr 8

volgt:

22 april

Koningsspelen

Groep 1-2: € 30,00 per leerling - Drentse Koe

23 april

Meivakantie t/m 8 mei

Groep 3-4: € 32,50 per leerling – Dinoland

9 t/m 20 mei

Heemkunde weken natuur

Groep 5-7: € 37,50 per leerling – Hellendoorn

9 mei

Oud papier

Groep 8: € 30,00 per leerling (2e deel kamp)

10 mei

Veerkieker gr 1/2A en gr 1/2B

De kosten van de schoolreisjes zijn voor de

10 mei

Praktisch verkeersexamen gr8

bus, de activiteit en het eten en drinken.

11 mei

Schoolkorfbaltoernooi

13 mei

Schoolarts gr 5 en 6

Kamp kost €95,00 per leerling. Afgelopen

20 mei

Vlottenrace Spokeplas gr 7

jaren is er in de lagere groepen voor het

23 mei

Schoolarts gr 5 en 6

schoolkamp gespaard. De kinderen hebben

25 mei

Tentoonstelling

Excursie Spokeplas

heemkundeweken

op die manier reeds €40,00 betaald. Er moet
dus nog een bedrag van €95,00 - €40,00 =

25 mei

€55,00 betaald worden. Hiervan is in januari

26 t/m 29 mei Hemelvaart

Schoolarts gr 5 en 6

€25,00 geïncasseerd. Nu wordt de overige
€30,00 geïncasseerd.

Gevonden?
Jenson is een zilveren ketting kwijt. Met een
J. eraan. Mocht iemand hem gevonden
hebben, dan graag even melden.
directie.heidepolle@comprix.nl
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