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Beste ouders / verzorgers, dit is de zesde nieuwsbrief van dit jaar. De laatste nieuwtjes en
wetenswaardigheden willen we met u delen.
In deze nieuwsbrief:
- Tevredenheidsonderzoek communicatie
- Pleintjesactiviteit verschuift van vrijdag naar maandag
- Woensdag fruitdag en…..gezond eten in de broodtrommels
- Pannenkoekendag 18 maart
- Studiedag 10 maart
- Nieuwe buren

Tevredenheidsonderzoek communicatie
Alphascholengroep wil graag weten hoe u als ouders de communicatie ervaart tussen
leerkracht en ouder, tussen directie en ouder, tussen leerkracht en kind.
U krijgt in de week na de voorjaarsvakantie een uitnodiging voor een digitale enquête via
ouderportaal. We hopen dat u mee wilt werken aan dit onderzoekje om de kwaliteit van de
communicatie verder te verbeteren. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief stuur ik u de eerste
aankondiging voor de enquête
Pleintjesactiviteit verschuift van vrijdag naar maandag
Het SMWO verzorgt sinds anderhalf jaar een pleintjesactiviteit voor de kinderen van school.
Op vrijdagmiddag na schooltijd worden er op het (kunst)grasveld bij de school
sportactiviteiten gedaan. We zijn heel blij met deze activiteit, er wordt goed gebruik van
gemaakt.
Er is nu wel een wijziging. Vanwege interne verschuivingen van werkzaamheden bij het
SMWO wordt de pleintjesactiviteit voortaan op maandagmiddag gehouden. Hopelijk wordt
straks ook op deze dag goed gebruik gemaakt van de gelegenheid mee te doen.
Gelijk na schooltijd bij het kunstgrasveld, de eerste keer is maandag 29 februari.
Woensdag fruitdag en…….gezond eten in de broodtrommels
Het lijkt ons goed om deze dag weer even onder uw aandacht te brengen. We willen graag
met de kinderen, met u en met de leerkrachten afspreken dat we op woensdag fruit meenemen
als hap(je) in de pauze. We willen hiermee aangeven dat we een gezonde school zijn.
Kort geleden heeft een studente van de HZ (applied sciences) een onderzoek gedaan op onze
school naar gezond gedrag.
Ze heeft een rapport geschreven waarin ze belicht wat de sterke kanten en verbeterkanten zijn
voor de Poeljeugd.
- Wat goed gaat is de combinatie van sociale veiligheid, de Kiva school en de beweging
van de kinderen in de pauze, de speelmogelijkheden in en om de school
- Wat nog aandacht behoeft is het attenderen van de ouders op wat er meegenomen
wordt in de ochtend pauze en middagpauze

Graag wil ik daarom u deze boodschap meegeven:
Woensdag proberen we allemaal fruit mee te nemen in de ochtendpauze.
In de lunchtrommels zorgen we voor gezond eten
We geven een goed voorbeeld aan iedereen.
Maandag “goede doelen” dag
We hebben de traditie dat we op maandag een (kleine) bijdrage meenemen voor een goed
doel. Van oudsher is dit altijd de dag dat je wat mee nam voor de zending.
We noemen het geen zending meer, maar we sparen nog wel.
Wanneer we een half jaar hebben gespaard wordt het geld verzameld en geteld.
Met het team wordt er gekeken wat een goede bestemming van het gespaarde geld zou
kunnen zijn. We krijgen regelmatig verzoeken om mee te doen aan goede doelen. Deze
bewaren we in een zogenaamde “goede doelen map”.
De afgelopen tijd zijn de doelen geweest:
- Een bijdrage aan een school in het aardbevingsgebied in Nepal, Stichting SonMar
- KiKa
- Rode Kruis, vluchtelingenhulp, giro 555
We willen u graag weer attenderen op de bijdrage op maandagmorgen
Pannenkoekendag 18 maart
Op vrijdag 18 maart is het weer zo ver! Wat leuk, restaurant de Poeljeugd is weer geopend!
We nodigen, opa’s oma’s en ouderen van het dorp uit om een pannenkoek te komen eten op
school. De school ruikt altijd heerlijk naar versgebakken pannenkoeken en alle kinderen
hebben een taak. We hopen ook dit jaar weer op een vol “restaurant”.
Studiedag 10 maart
Deze dag gaan we aan de slag met onze veranderingsonderwerpen:
- Doorgaande leerlijnen door de hele school
- Thematisch werken
We hebben hiervoor de hulp ingeroepen van de schoolbegeleidingsdienst RPCZ.
Nieuwe buren
In de vorige Nieuwsbrief heb ik al kunnen vertellen dat we vanaf 1 april de lokalen die in het
koude gedeelte van de school zijn kunnen verhuren. De Goese Operette vereniging gaat de
lokalen gebruiken als oefen ruimte, decor bouwplaats en kledingopslag. We hopen op
gezellige buren. Het zou leuk zijn wanneer zij ook wat voor ons kunnen gaan betekenen. Ze
kunnen mee denken en eventueel ook wat onder schooltijd voor ons doen. We gaan het zien!
We willen iedereen een fijne voorjaarsvakantie wensen en tot de volgende Nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
Marleen de Goeij

