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Beste ouders / verzorgers, dit is de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data voor de laatste periode
- Project
- Koude Kant
- KiVa en de “Gezonde School”
- SMWO
- Brief GGD
We hebben bijna meivakantie. De kinderen hebben vrij van maandag 25 april tot en met
vrijdag 6 mei. We zien elkaar weer op maandag 9 mei. Dan gaan we de laatste (lange)
periode in tot aan de zomervakantie. Onze regio krijgt het laatst vakantie, dus nog 11
weken school. We gaan die periode natuurlijk ten volle benutten om goed en
aansprekend onderwijs te verzorgen! Dat is onze voortdurende opdracht, kwalitatief
goed onderwijs wat voor alle kinderen aantrekkelijk is.
Belangrijke data voor de laatste periode
- 16 mei vrij, tweede Pinksterdag
- 17 mei t/m 20 mei, Avond vierdaagse
- 1 juni, ouderavond MR
- 22 juni t/m 24 juni, schoolkamp
- 1 juli, kinderen vrij vanwege studiedag
- 6 juli, laatste rapport mee
- In de week van 11 t/m 15 juli 10 minutengesprekken
- 20 juli, wisseldag, de kinderen gaan in hun nieuwe groep kijken
- 20 juli, afscheidsmusical groep 8
- 21 juli, laatste schooldag en laatste schooldag feest
- 22 juli, start van de vakantie, kinderen zijn vrij!

Project
Het project voor de hele school wordt vandaag afgesloten en er is vanavond een
tentoonstelling! Alle kinderen willen laten zien wat ze hebben gemaakt en geknutseld.
Ze kunnen vertellen waar ze aan hebben gewerkt en wat ze hebben geleerd.
Ook zijn er allerlei activiteiten geweest waarbij de kinderen de school uit gingen,
bijvoorbeeld naar de milieustraat.
Kinderen weten heel goed wat afval is en hoe we afval kunnen scheiden. Ook zijn er
gastlessen geweest, kortom, het was erg leuk en vooral ook erg leerzaam!
We vinden het heel leuk om met de hele school aan hetzelfde thema te werken.

Koude kant (achter de gele deur)
Trots heb ik u meegedeeld dat we onze koude kant konden verhuren aan de Goese
Operette Vereniging. We zouden per 1 april de school gedeeltelijk kunnen verhuren.
Daarvoor hebben we veel opgeruimd en gezorgd dat het gebruikt kon worden voor de
vereniging. Ze hebben hier vergaderd en gekeken naar de inrichting en……zijn bij nader
inzicht tot de conclusie gekomen dat het toch te klein is. Jammer, want we hadden er zin
in! Nieuwe buren en met mogelijkheden om samen te werken.
Maar om nog eens de beroemde Cruijff te citeren, “Elk nadeel heeft zijn voordeel”
We hebben de lokalen eens goed opgeruimd!
KiVa en de gezonde school
We zijn dit schooljaar van start gegaan als KiVa school. We hebben al veel acties
ondernomen die daarbij horen. De teamtraining, de voorlichting naar jullie, de ouders,
de lessen worden gegeven in de groepen, de leerkrachten zijn zichtbaar op het
schoolplein, de Kiva regels hangen op, de monitor wordt afgenomen.
Dit alles valt onder ons streven om de Poeljeugd een “Gezonde School” te laten zijn.
We hebben de provinciale subsidie gekregen om het vignet “Gezonde School” te
verkrijgen. Daarvoor moeten we nog doelen bereiken waar we mee aan de slag moeten.
Het heeft voornamelijk met schrijven van beleid te maken. We worden daarbij geholpen
door SportZeeland.
Een mooi en zinvol traject om voor de kinderen van de Poeljeugd een veilige, goede en
gezonde school te maken.
De meerwaarde van “Gezonde School”is wetenschappelijk onderbouwd. Wanneer u
meer wilt weten, kijk op www.gezondeschool.nl/algemeen/literatuurlijst
SMWO
Ingezonden bericht:
Hallo allemaal,
Van heden stoppen wij met de activiteit ParentZ. De deelname aan deze activiteit is niet groot
genoeg om deze voort te zetten.
Mocht er vanuit ouders weer vragen zijn dan kan het altijd weer opgepakt worden.
Onze hartelijke dank voor uw inzet om de agenda en stukken in uw nieuwsbrief op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Monique Copper
medewerker Welzijn
Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio
Postbus 310
4460 AS GOES
bezoekadres: 's-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK GOES
telefoon 0113 - 277 111
www.smwo.nl

Brief GGD

Tekenbeet

Ingezonden bericht
Geachte heer, mevrouw,

Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek lang
vastgebeten in uw huid zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole nadat u in
het groen bent geweest, is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek u toch
te pakken, dan kunt u hem eenvoudig zelf verwijderen.
GGD Zeeland wil mensen attenderen op eenvoudige maatregelen om de kans op
tekenbeten en daarmee op de ziekte van Lyme te verkleinen.
In de bijlage stuur ik u de laatste Nieuwsbrief en de folder over Teken en ziekte van
Lyme

Met vriendelijke groet,
Team infectieziekten
GGD Zeeland
T: secretariaat 0113-249456
W: www.ggdzeeland.nl
Mede namens het team van de Poeljeugd, vriendelijke groeten,
Marleen de Goeij

