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Beste ouders / verzorgers, dit is de tweede officiële nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Schoolfruit
- MR de Poeljeugd
- Luizenzakken
- Datum 26 maart
- Schoolgids op de website
- Sint en Kerst
- Extra gym SMWO voor groep 2
- Serious Request
Belangrijke data
-

5 december Sinterklaasfeest
21 december Kerstfeest
26 dec t/m 6 jan kerstvakantie
9 januari nieuwjaarsreceptie
15 februari studiedag Alphascholengroep, kinderen vrij
In de week van 20 februari 10 minuten gesprekken
27 feb t/m 3 maart voorjaarsvakantie
7 maart studiedag, kinderen vrij
22 maart t/m 31 maart kinderkunstweek
24 maart pannenkoekendag
13 april paasviering
14 april goede vrijdag en 17 april 2e paasdag vrij
21 april koningsspelen
24 april t/m 5 mei meivakantie
25 mei t/m 26 mei Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
5 juni 2e pinksterdag vrij
6 juni t/m 9 juni avondvierdaagse
14 juni thema ouderavond
28, 29 en 30 juni schoolkamp
In de week van 3 juli 10 minutengesprekken
6 juli studiedag kinderen vrijdag
12 juli musical avond groep 8
13 juli laatste schooldag feest
14 juli kinderen vrij
17 juli t/m 25 augustus zomervakantie

Wijzigingen voorbehouden.

Schoolfruit
Vanaf 7 november hebben we schoolfruit en…..het is erg leuk om te zien hoe de kinderen
genieten van het lekkers. Ook komen ze in aanraking met fruit wat niet direct bij iedereen op
de fruitschaal ligt.
We hebben al een pomelo en rettich gehad, voor komende week staat een kaki op het “menu”.
Het is fijn dat er hulp is van ouders om een en ander klaar te maken!
Ik zal proberen per week aan te geven wat er de komende week wordt gebracht.
U kunt op woensdag, donderdag en vrijdag rekening houden met het fruit, de
broodtrommeltjes mogen dan iets minder vol, de kinderen krijgen immers ook het fruit van
school aangeboden.
Week 48: ananas, mandarijn en kaki

MR Poeljeugd ingezonden stuk
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is weer compleet, zelfs meer dan dat! Op de vacature voor een
ouder in de MR kregen we in eerste instantie weinig reactie. Na de oproep op ouderavond hebben
drie ouders zich kandidaat gesteld: Alexandra van Linden Tol, Corien van Eekelen en Madeleine
Dekker.
Normaal gesproken volgen er in een dergelijke situatie verkiezingen en mag er maar één persoon
toetreden tot de MR. In overleg met de kandidaten hebben we besloten dat we graag gebruik maken
van de denkkracht en betrokkenheid van alle drie personen. Alexandra, Corien en Madeleine treden
daarom alle drie toe tot de MR. Aanvullend daar aan is Madeleine benoemd tot formeel MR lid.
Met veel toewijding en plezier zullen we ouders, leerlingen en personeel van de Poeljeugd
vertegenwoordigen. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u ons iets meegeven voor de
vergaderingen? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens staan op: www.depoeljeugd.nl/voorouders/medezeggenschapsraad
U kunt ons natuurlijk ook altijd gewoon aanspreken op school.
Martin Wissekerke voorzitter MR Poeljeugd

Luizenzakken
We hebben met elkaar gesproken over het gebruik van de luizenzakken. Het is voor ons
heel prettig wanneer kinderen gebruik maken van de zakken. De kinderen hebben hun
spullen bij elkaar en zeker straks met mutsen, wanten/handschoenen en dassen is dat
handig. Voor de duidelijkheid kiezen we er voor om deze regel voor alle kinderen te
laten gelden. In het verleden is dat ook zo geweest, we “poetsen de regel weer even op”
De meesten van u hebben al luizenzakken voor de kinderen.
Wie dit (nog) niet heeft, bij de Activiteiten Commissie zijn zakken te verkrijgen.
U kunt terecht bij 1 van de leden van de AC.
Het e-mailadres van de voorzitter Jacoline van de Passe van de AC is:
stijnsiem@zeelandnet.nl
Of ons onze collega Mirjam in contact persoon namens school:
m.desmit@alphascholengroep.nl
Dus graag voor alle kinderen een luizenzak, dat houdt de school ordelijk en
overzichtelijk. Voor ieders gemak.
Datum 26 maart
In de vorige nieuwsbrief stond 26 maart als studiedag. Door een paar oplettende ouders
ben ik getipt dat deze dag op een zaterdag valt. Dat kan dus niet. Hij is er tussenuit
gehaald. Dank voor het mailen!
Schoolgids op de website
Jaarlijks wordt er een nieuwe schoolgids gemaakt. De schoolgids van seizoen 2016 2017
heeft even op zich laten wachten. Nu is hij inmiddels klaar en staat op de website. Er is
eventueel een papieren versie op school aanwezig. Graag verwijzen we u voor algemene
informatie naar de schoolgids. Nieuwe ouders krijgen sowieso een papieren exemplaar.
Onder het tabblad “voor ouders” kunt u de schoolgids vinden.
Sint en Kerst
Met het naderen van de decembermaand is het vanzelfsprekend dat we hard aan het
werk om leuke activiteiten en feesten voor te bereiden. Eerst onze Sint die in gezelschap
van zijn pieten ons hopelijk komt bezoeken op maandag 5 december!
Daarna toveren we de school om en wordt alles in kerstsfeer gebracht.
Op woensdagavond 21 december om half 7 ’s avonds is er weer kerstfeest voor al onze
kinderen en u, de vaders en moeders, worden ook uitgenodigd. We houden u op de
hoogte van de plannen, maar de datum kunt u vast noteren!
Extra gym via SMWO voor kinderen van groep 2
 Club Extra Goes-West: Gymzaal de Tweern (nieuwe locatie en groep)
Dinsdagmiddag 16:00 uur - 17:00 uur
Lesgever: Niels Pielaat, stagiaire CIOS
Start: start bij voldoende aanmeldingen
In de bijlage stuur ik u een brief mee die het SMWO naar de scholen heeft gestuurd voor
extra gym voor kinderen van groep 2

Serious Request ingezonden brief

Beste kinderen en ouders,
Dit jaar staat het glazen huis in Breda en zet 3 FM Serious Request zich in voor de
bestrijding van longontsteking wereldwijd. Longontsteking is met ruim 900.000 doden
per jaar één van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van vijf jaar en jonger.
Vooral in Haïti, Ethiopië en Soedan maakt de ziekte veel slachtoffers. Meer nog dan hiv,
aids, malaria en mazelen bij elkaar.
Door jullie enthousiasme was de actiemiddag voor serious request vorig jaar een groot
succes! Daarom hebben we dit jaar besloten opnieuw een actiemiddag te organiseren.
Alle kinderen die mee willen doen met deze actie kunnen dinsdagmiddag 13 december
direct vanuit school naar de kerk komen. Daar zullen we eerst samen wat drinken en
eten. Daarna is het de bedoeling dat jullie in groepjes langs de deuren gaan om te
proberen geld in te zamelen. Dit kunnen jullie op verschillende manieren doen; jullie
mogen waxinelichtjes verkopen, heitje voor een karweitje doen en/of lege
flessen/bierflesjes inzamelen. Jullie mogen zelf kiezen wat voor actie jullie willen doen.
Je mag ook met een eigen idee komen. Misschien vind je het leuk om van te voren zelf
cup cakejes te bakken en die te verkopen. Of misschien kan jij goed armbandjes of
kaarten maken en wil je die verkopen.
De dinsdag voor de actiemiddag, dus dinsdag 6 december, organiseren wij in ieder geval
zelf een knutsel-/inpakmiddag op school als voorbereiding op de actiemiddag. Iedereen
die wil, mag na schooltijd komen knutselen en/of waxinelichtjes inpakken in de centrale
hal van school. De ingepakte waxinelichtjes en knutsels gaan we uiteraard verkopen op
de actiemiddag!
Handig is het om voor de actiemiddag op 13 december (evt. samen met je ouders) even
te bedenken wat je wil gaan doen en spullen mee te nemen die passen bij jouw actie. Als
je bijv. lege flessen wil ophalen kun je een grote tas of een boodschappenkrat meenemen
zodat je de lege flessen ergens in mee kan nemen.
Als je in groep 1 of 2 zit, neem dan je vader of moeder (opa of oma mag ook) mee als
begeleiding.
We willen ongeveer om 16.30 uur de actiemiddag afronden. Kom dan terug naar de kerk
en neem het geld wat je verdiend hebt (of de lege flessen) mee terug. Natuurlijk mag je
ook eerder stoppen! We zijn blij met elke bijdrage, hoe klein ook. Maar ook als je eerder
stopt, kom dan eerst weer terug bij de kerk.
Hopelijk is e.e.a. zo duidelijk. Als u nog vragen heeft, neem gerust contact op met een van
ons.
Corien van Eekelen (06-81225811), Madeleine Cijsouw (06-21428834), Lia Verburg
(233775)
De volgende nieuwsbrief komt uit 23 december 2016
Met vriendelijke groet namens het team van de Poeljeugd
Marleen de Goeij

