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Beste ouders / verzorgers, dit is de vijfde nieuwsbrief van dit jaar. De laatste nieuwtjes en
wetenswaardigheden willen we met u delen.
In deze nieuwsbrief:
- Studiedagen
- Kinderraad
- Inventarisatie wensen
- Sport en gym
- Onze “kouwe kant”
Studiedagen
De komende tijd staan er twee studiedagen gepland.
Aanstaande woensdag 3 februari houden we met alle collega’s die bij Alphascholengroep
werken onze jaarlijkse personeel dag.
Het onderwerp is; “Welkom in mijn wereld”
Ook wordt het 10-jarig bestaan gevierd van Aphascholengroep.
Op 1 januari 2006 is Alphascholengroep opgericht en we kunnen nu dus al een jubileum
vieren. Er is een aantrekkelijk programma samengesteld waar het draait om drie thema’s:
- Kinderen en de digitale omgeving
- De sociaal emotionele omgeving van kinderen
- De fysieke omgeving en het belang van de verbinding tussen binnen en buiten
We zijn heel benieuwd wat dit op kan leveren voor ons werk en hoe we de thema’s kunnen
inzetten in ons dagelijks lesgeven.
De tweede studiedag die ik alvast wil noemen is woensdag 17 februari.
Dat is een studiedag met ons team. We gaan ons buigen over de resultaten van de Citotoetsen
en de resultaten met elkaar bespreken.
Kinderraad
Sinds vorig jaar hebben we een kinderraad op school. De kinderen uit groep 3 t/m 8 zorgen
ervoor dat er een vertegenwoordiger van de klas naar de kinderraad komt. Dat betekent dat ik
aan het vergaderen ben met 6 kinderen.
De onderwerpen worden soms door mij aangeleverd maar ook kinderen mogen agendapunten
noemen.
Van te voren worden de agendapunten met de hele groep besproken en komt de
vertegenwoordiger met een standpunt/idee vanuit de klas en die bespreken we met elkaar.
Er wordt natuurlijk ook een verslag van gemaakt wat weer terug gaat naar de klas.
Wie er komt wisselen we steeds af. Veel kinderen vinden het leuk een keer in de kinderraad
mee te praten en mee te denken.
De laatste kinderraad vergadering had drie agendapunten:
- Vieringen, hoe zouden jullie het vinden om met elkaar een viering te houden. We
kunnen dan aan elkaar laten zien waar we aan gewerkt hebben of we studeren iets in,
een lied of een toneelstuk

-

-

Verjaardag op de Poeljeugd
Hoe vinden jullie het nu gaan? Wat vind je leuk aan de manier van verjaardag vieren
en wat zouden jullie naders willen zien?
Naschoolse activiteiten, wat zou je leuk vinden wat er na schooltijd wordt
georganiseerd? Het SMWO is nieuwsgierig naar jullie wensen en ideeen.

Wat waren de uitkomsten?
De kinderen willen graag een viering. Het lijkt hen leuk om dit te organiseren en ook om iets
te laten zien aan alle kinderen van de school. De eerste datum die we afgesproken hebben is in
de week voor de voorjaarsvakantie. We maken verschillende kaarten waar een soort
“opdracht” staat.
Er komt een liedjes/muziekkaart, een toneelkaart, een kunstenkaart, een vrije kaart (mag je
zelf weten). Elke groep trekt een kaart en gaan daar mee aan de slag.
Verjaardagen. De kinderen willen veel behouden van wat er al wordt gedaan, een taart
versieren op het digibord, zingen en uitdelen. Maar ze willen graag ook wel dat je kan zien dat
je jarig bent aan een slinger of stoel. Daar gaan we mee aan de slag. Wat ze willen is dat de
verjaardagskaart, als ze langs de andere juffen mogen, dezelfde dag al mee naar huis wordt
genomen. Niet meer in de personeelskamer neer leggen zodat de andere juffen erop kunnen
schrijven. Dat duurt zo lang!
Wil je toch meer namen verzamelen dan hou je de kaart zelf bij je.
Naschoolse activiteiten
Er kwam een heel lijstje wensen wat heel gevarieerd was. Van sporten tot koken, van
knutselen (maar dan wel iets waar je echt wat aan hebt) tot toneelspelen.
Ik geef dit natuurlijk door aan SMWO. Wat zij ermee gaan doen weet ik natuurlijk niet maar
ze vragen regelmatig om input, dus bij deze hebben ze een ideeën lijst.
Inventarisatie wensen
Het SMWO wil ook graag van u weten wat u vindt van het naschoolsaanbod. Ze hebben een
quickscan gemaakt die ze onder uw aandacht willen brengen.
Kunt u deze link kopieren naar een internetpagina? Dan kunt u de vragenlijst invullen.
Dat zou fijn zijn! Dit om te kijken waar we nog aan kunnen werken.
https://nl.surveymonkey.com/r/behoeftepeilingsHeerHendrikskinderen

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Gerben Schram. Zijn adres gegevens zijn:
Gerben Schram
Consulent Sport en Bewegen
telefoon
: 0113-277133
email
: g.schram@sportzeeland.nl
website
: www.sportzeeland.nl
bezoekadres : 's-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes
postadres
: postbus 310, 4460 AS Goes
www.twitter.com/SportZeeland
www.facebook.com/SportZeeland

Sport en gym
We gaan vanaf komende maand weer met groep 7/8 naar het Omnium in Goes. De eerstejaars
studenten van het CIOS gaan, onder begeleiding van hun docenten, les geven aan onze
kinderen. Ze komen de groep ophalen, met 8 studenten komen ze naar school (op de fiets) en
fietsen mee naar het Sportpunt. Ze krijgen daar een uur intensief les. Na de les worden we ook
weer naar school gebracht.
Niels Pielaat van schoolsport is net begonnen aan het tweede sportblok voor groep 3 t/m 6.
Hij brengt dit blok judo onder de aandacht van de kinderen. De komende weken zal hij op
vrijdag in het Heer Hendrikhuis met de groepen gaan judoën.
Heer Hendrikhuis. Bij ons laatste schoolbezoek van het College van bestuur hebben we de
situatie van de gymzaal besproken. We zijn blij dat er zo dichtbij een gymvoorziening is maar
deze heeft wel ook z’n beperkingen. De zaal is niet zo groot en bepaalde gymoefeningen
kunnen niet worden gedaan omdat niet alle materiaal hiervoor aanwezig is. We hebben dit
gemeld en Anko van Hoepen (CVB-lid) neemt dit mee.
Onze “kouwe kant”
Zoals u vast allemaal weet hebben we het op school over de “kouwe kant”. Het oude
kleutergedeelte. Doordat we daar (officieel) geen gebruik van maken is die uit de bekostiging
gehaald. Er brandt daarom geen verwarming, dus is het er koud.
Nu hebben we gelukkig een huurder gevonden die deze lokalen van ons wil huren!
Een leuke partner waar we ook veel plezier aan kunnen hebben.
De Goese Operette Vereniging (GOV) zocht een oefenruimte en tevens kledingopslag en
ruimte voor bouwen van decors. Zij zien heel veel mogelijkheden in de ruimte die wij niet
gebruiken.
Er zijn al gesprekken over en weer geweest en voor een periode van twee jaar kunnen ze bij
ons terecht. Dan bekijken we de situatie opnieuw.
We kunnen veel van hen leren en zij hebben ook aangeboden mee te willen denken hoe ze een
bijdrage kunnen leveren aan school. Te denken valt aan zang/muziekles. Knutselen ivm
decors maken, een kledingatelier. Toneelstukken oefenen (kleding gebruiken/maken)
De speelzaal blijft wel vrij voor een gymlesje als we in school willen blijven en een ruimte
voor bewegen.
Kortom, wij zien veel voordelen met een nieuwe huurder onder ons dak.
In maart zullen er voorbereidingen worden getroffen, er worden wat aanpassingen gemaakt.
Waarschijnlijk zullen ze per 1 april starten.

Met vriendelijke groet
Namens het team van de Poeljeugd
Marleen de Goeij

