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voorjaarsvakantie naar de Prinses
Ireneschool, dan werkt ze vanaf dat
moment op één school. Haar taak zal
overgenomen worden door meester Edwin
Hoogerland. Meester Edwin zal de week
voor de voorjaarsvakantie nog ingewerkt
worden door juf Elize.
Larissa de Kok, de zorgassistente, is per 1
januari uit dienst bij Albero. Zij zal
opgevolgd worden door Mariska van
Vossen. Zij ondersteunt de Poeljeugd vijf
dagen per week van 8.30 tot 15.00 uur en
op woensdag tot 12.00 uur.

Beste ouders/verzorgers,
Van Pim van Kampen:
We zijn weer opgestart na de kerstvakantie
en het team van de Poeljeugd pakt de
zaken zoals we gewend zijn voortvarend en
met plezier op.

Staking
Op de Poeljeugd zal eind januari n
 iet
gestaakt worden. Het personeel staat wel
achter de argumenten maar vindt een
staking op dit moment niet het juiste
middel.
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Personeel
Marleen is nog ziek thuis en het is nog niet
duidelijk op welke termijn ze haar
werkzaamheden weer zal oppakken.Tot die
tijd blijf ik het eerste aanspreekpunt en zal
ik er voor zorgen dat een collega-directeur
het team van de Poeljeugd zal bij staan
zodat alles goed door kan gaan.
Er vindt ook nog een verandering plaats in
de bezetting. Juf Eva vertrekt na de

Opening kinderdagverblijf 0-2
Vanaf maandag 20 januari gaat het
kinderdagverblijf van de Poeljeugd in
samenwerking met Prokino open. De
aanmeldingen lopen: op dit moment
hebben zich al vier kinderen opgegeven. Er
kunnen maximaal 16 kinderen geplaatst
worden. De opvang zal geopend zijn van
6.30 uur tot 19.00 uur. Op een later tijdstip

in het jaar zal nog een feestelijke opening
plaats vinden. Via de nieuwsbrief wordt u
op de hoogte gehouden. Heeft uw
belangstelling neem dan contact op met
juultje@prokino.nl of via de telefoon:
0115-686100.
Opening Leespunt
Vorige week woensdag is het leespunt in
de school voor het eerst open gegaan!
Mooi om te zien dat er al gelijk ouders met
hun kinderen kwamen kijken wat voor leuke
boeken er allemaal zijn én om deze te
lenen. Het leespunt is elke
woensdagmiddag geopend van
14.00-16.00 uur (uitgezonderd
schoolvakanties). De kinderen hebben hun
bibliotheekpasje nodig voor het lenen, dus
vergeet deze niet mee te geven/nemen. De
kinderen die nog geen lid zijn, kunnen met
uw toestemming meteen in het leespunt lid
worden en daarna gelijk boeken lenen. De
boeken mogen drie weken worden geleend
en kunnen eventueel worden verlengd voor
nog eens drie weken. De boeken kunnen
tijdens de openingstijden van het leespunt
weer worden ingeleverd. Ook boeken uit
andere vestigingen kunnen worden
ingeleverd. Daarnaast kunnen in het
leespunt reserveringen worden opgehaald,
dat kan ook met boeken voor volwassenen.
Zo is leesplezier voor iedereen mogelijk.
Ik hoop u en uw kind snel (weer) te mogen
verwelkomen in het leespunt!
Suzan Car
Leesconsulent Bibliotheek Oosterschelde

Verbouwing
In de kerstvakantie is de metamorfose van
de school begonnen. De peutergroep en de
kleutergroep zijn van lokaal gewisseld en
de instructieruimten zijn omgetoverd in
baby vertrekken. Het is de bedoeling dat er
iedere vakantie een bouwactiviteit
plaatsvindt. We zullen u via de nieuwsbrief
op de hoogte houden.

Oudergesprekken
Vanaf 17 februari verwachten we alle
ouders op school voor een 10-minuten
gesprek. U wordt dan bijgepraat over hoe
het met uw kind op school gaat. U leest
binnenkort via Social Schools hoe u zich
kan aanmelden..

Belangrijke data

activiteit

datum

schoolfruit

woensdag/donder
dag/vrijdag

dammen voor
groep 6,7 en 8

29 januari

Rapport/ Portfolio

14 februari

Start
oudergesprekken

vanaf 17 februari

Studiedag, alle
kinderen vrij

21 februari

Voorjaarsvakantie

22 februari-1 maart

