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Beste ouders / verzorgers, dit is de negende nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data voor de laatste periode
- Ouderavond mediawijsheid 15 juni
- Mailproblemen
- Juffendag
Belangrijke data voor de laatste periode
- 9 juni, juffendag
- 15 juni ouderavond
- 22 juni t/m 24 juni, schoolkamp
- 1 juli, kinderen vrij vanwege studiedag
- 6 juli, laatste rapport mee
- In de week van 11 t/m 15 juli 10 minutengesprekken
- 20 juli, wisseldag, de kinderen gaan in hun nieuwe groep kijken
- 20 juli, afscheidsmusical groep 8
- 21 juli, laatste schooldag en laatste schooldag feest
- 22 juli, start van de vakantie, kinderen zijn vrij!
Ouderavond mediawijsheid 15 juni
Op woensdagavond 15 juni houden we een ouderavond over mediawijsheid. De MR
organiseert 1 keer per jaar een thema avond voor ouders. Deze keer is er gekozen voor
een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben, hoe gaan we als school/ouders
om met mediagebruik. We willen er allemaal gebruik van maken maar hoe ga je er
verstandig mee om. Het is niet meer weg te denken uit ons leven, dan is verstandig om te
kijken hoe je het in je voordeel in kan zetten.
We hopen dat u komt.
Deze avond hebben we een gastspreker: Heidi de Jonge, leesconsulent van de
bibliotheek Oosterschelde.
Inloop 19.45 uur en start 20.00 uur
Mailproblemen
We hebben de afgelopen weken problemen gehad om mail bij u te krijgen. Het kwam
voor dat mail u niet bereikt heeft of dat het in de Spambox terecht kwam.
Ik heb gehoord dat een heleboel mensen de nieuwsbrief van april niet hebben gehad. Ik
stuur u daarom nu ook nog de oude Nieuwsbrief. Er staat wel al nieuws in wat voorbij is
(avondvierdaagse/ meivakantie) maar zo bent u wel helemaal ‘bijgepraat”.

Juffendag 9 juni
(ingezonden stuk Activiteiten Commissie)
Op donderdag 9 juni is het feest op school want dan vieren we met elkaar de verjaardagen van de
juffen. Ook dit jaar willen we een high tea voor de juffen organiseren maar daarvoor hebben wel uw
hulp nodig. Het is de bedoeling dat alle kinderen die dag een gerechtje meenemen zodat we een
tafel vol lekkernijen krijgen waarvan we met z`n allen kunnen smullen! De kinderen hoeven deze dag
dan ook enkel voor in de ochtendpauze wat te drinken en een tussendoortje mee te nemen.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school toe komen.
We willen de juffen verrassen met cadeautjes en een mooi bloemenboeket en daarom vragen of de
kinderen een kleinigheidje en een bloem zouden willen meenemen die ochtend.

Wij verheugen ons op een hele leuke gezellige en vrolijke dag!

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

