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Onderwerp: Gewijzigde groepsindeling Poeljeugd
Wisseldag
Laatste schooldagfeest 21 juli
Kindervakantieweek

Aan de ouders verzorgers van de kinderen van de Poeljeugd

Gewijzigde groepsindeling
Vorige week kon ik u de indeling bekend maken van de groepen en de leerkrachten.
Inmiddels is er een wijziging waar we niet op gerekend hadden, anders hadden we u vorige week het bericht niet
gestuurd.
Meester Luuk die in groep 3/4 geplaatst was heeft zich terug getrokken.
Hij zou een baan krijgen op twee scholen, dat vond hij bij nader inzien toch te zwaar belast.
We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de kinderen die zich al verheugd hadden op een meester.

We hebben gelukkig nu een juf gevonden die kan komen en ook de dag ouderschapsverlof van Juf Jacqueline
kan komen. Dat had meester Luuk niet gekund, die hadden we echt maar voor 2 dagen in kunnen zetten.

De groepen zijn verdeeld in groep:
-

1/ 2 Juf Carolien en juf Mirjam,

-

3/4 Juf Yvonne en juf Jacqueline

groep 3/4 wordt op vrijdag verdeeld, op dezelfde manier als dit jaar:
groep 3 komt op vrijdag bij groep 1/ 2 en groep 4 komt op vrijdag bij groep 5/6
-

5/6 Juf Jet en juf Geralda

-

7/8 Juf Marjan en juf Elize

Over de werkdagen van de juffen krijgt u nog bericht.
Wisseldag
De wisseldag, dat de kinderen al even in de groep kunnen gaan kijken, is dinsdag 19 juli ’s morgens.
De kinderen maken kennis met de nieuwe groep en gaan in hun lokaal kijken.

Laatste schooldag feest 21 juli
We willen de kinderen van groep 1 t/m 7 een leuke afscheidsdag geven, een laatste schooldag waar we wat
anders doen dan anders. Daarom willen we vragen of u uw kind die dag om 9.30 uur kunt brengen bij de
Hollandse Hoeve, Kattendijksedijk 27 4463AC in Goes bij het sportpunt zeeland Omnium.
De dag brengen we daar door en om 14.00 uur kunt u uw kind daarvandaan weer ophalen. We maken er een
spannende, leuke, gezellige dag van!!

Mocht u onverhoopt geen vervoer hebben voor uw kind, neemt u dan even contact met ons op. Groep 8 krijgt
een eigen uitnodiging, zij worden betrokken bij de organisatie van deze dag.
Op vrijdag 22 juli zijn alle kinderen vrij!! De vakantie is dan echt begonnen!!!!!

Juf Leanne en juf Saskia (onderwijsassistent) werken die dag allebei voor het laatst op de Poeljeugd. Ze gaan
allebei op een andere school werken, Leanne gaat naar de Hoeksteen in Wemeldinge en Saskia gaat naar de
Linge in Kapelle/Biezelinge

Kindervakantieweek
Van de organisatie van de kindervakantie week kreeg ik net de vraag of ik het volgende in de Nieuwsbrief wilde
zetten:
-

Uw kind kan nog opgegeven worden om mee te doen aan de kindervakantieweek
deze week is van maandag 29 augustus tot en met donderdag 1 september

-

Wilt u zichzelf opgeven als vrijwilliger? Dat kan ook, graag zelfs want er kunnen zeker nog mensen mee
helpen!

U kunt contact opnemen met de organisatie.
Dit bericht kreeg ik van Erik de Nooijer, vader van Pepijn ejdenooijer@zeelandnet.nl

Namens het team van de Poeljeugd
Marleen de Goeij

