Extra Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de Poeljeugd,

Enquête
Graag wil ik u/jullie nog wijzen op de enquête die ingevuld mag worden voor het
tevredenheidsonderzoek. Het zou fijn zijn om een hoog percentage ingevulde enquêtes te hebben.
Dat we een realistisch beeld van de school kunnen krijgen.
Hij staat nog open tot 21 april.

Gezonde school vignet
Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij
zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn
trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden en sociale
veiligheid. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in zoals de KiVa training en lessen, het in
checken en uit checken in alle groepen van de kinderen, het ontmoeten en begroeten en de regels
die we binnen de school af hebben gesproken.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
We mogen het vignet ook op de schoolmuur bevestigen, als bewijs dat we het certificaat eervol
hebben behaald.

Avondvierdaagse
In de week van 30 mei is de jaarlijkse avondvierdaagse weer. Van de week zijn de inschrijfformulieren
uitgedeeld. Graag inleveren bij de juf van uw kind. De sluitingstermijn is kort na de meivakantie, 12
mei al. Daarom willen we nu al graag uw aandacht voor de inschrijving vragen.
Patrick Maat is namens de school contact persoon, waarvoor dank Patrick!!
Tuintjes/schooltuin
De afgelopen twee jaar hebben we met veel plezier gewerkt in de tuin die we samen met (opa) Jo
van Hommerig hebben onderhouden. Groep 5/6 is daar druk mee in de weer geweest. Vanwege het
drukke programma van deze groep en ook de gymlessen van het Omnium willen we nu naar een
andere werkwijze. Graag willen we kinderen uitnodigen om na schooltijd naar de tuin te gaan om te

helpen. In overleg met opa Jo willen we weer deelnemen. Onder schooltijd is het dit jaar moeilijk te
realiseren.
We kijken wat we om de school kunnen beplanten, dat is wat dichterbij.
Paasviering
De Paasviering wordt georganiseerd door Juf Mirjam en juf Elize, samen met de Activiteiten
commissie.
We houden een viering in de kerk en er is natuurlijk ook een maaltijd voor de kinderen. De kinderen
hoeven deze dag geen lunch mee te nemen.
Na de viering zijn er ook nog workshops. We hopen met lekaar op een mooie viering!
Voor de goede orde, Goede vrijdag 14 april en 2e paasdag 17 april is de school gesloten.
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Daarvoor wordt ook van alles georganiseerd. We zullen de
dag beginnen met het Koningsontbijt! Daarna wordt er van alles en nog wat op touw gezet. U krijgt
daar nog bericht over.
Na deze vrijdag is de school 2 weken gesloten vanwege de mei vakantie!
De meivakantie is van maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei.
4 mei viering
De school zal een kleine bijdrage leveren aan de plechtigheid van 4 mei in ’s Heer Hendrikskinderen.
Aangezien deze plechtigheid (al een heel wat jaren) in de meivakantie valt zijn niet veel kinderen (en
ouders) in de gelegenheid om dit bij te wonen.
Desalniettemin toch van harte bij u aanbevolen.
Met vriendelijke groet
Marleen de Goeij

