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Beste ouders / verzorgers, dit is de eerste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Schoolfruit
- Wijziging datum studie dag Alphascholengroep
- Kinderraad
- MR Poeljeugd herhaalde oproep
- Infoavond Poeljeugd nieuwe stijl
- We werken aan ons gezamenlijke doel
- Schoolregels
Belangrijke data
-

24 t/m 28 oktober herfstvakantie
In de week van 14 november omgekeerde 10 minutengesprekken
24 november thema ouderavond op school
5 december Sinterklaasfeest
21 december Kerstfeest
26 dec t/m 6 jan kerstvakantie
9 januari nieuwjaarsreceptie
15 februari studiedag Alphascholengroep, kinderen vrij
In de week van 20 februari 10 minuten gesprekken
27 feb t/m 3 maart voorjaarsvakantie
7 maart studiedag, kinderen vrij
22 maart t/m 31 maart kinderkunstweek
24 maart pannenkoekendag
26 maart studiedag, kinderen vrijdag
13 april paasviering
14 april goede vrijdag en 17 april 2e paasdag vrij
21 april koningsspelen
24 april t/m 5 mei meivakantie
25 mei t/m 26 mei Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
5 juni 2e pinksterdag vrij
6 juni t/m 9 juni avondvierdaagse
14 juni thema ouderavond
In de week van 3 juli 10 minutengesprekken
6 juli studiedag kinderen vrijdag
13 juli laatste schooldag feest
14 juli kinderen vrij
17 juli t/m 25 augustus zomervakantie

Wijzigingen voorbehouden.

Schoolfruit
We kregen een leuke brief! Vorig jaar hadden we ons ingeschreven en werden we
uitgeloot. Maar nu, zie onderstaand bericht:
Geachte mevrouw De Goeij,
Goed nieuws! Uw school mag deelnemen aan EU-Schoolfruit 2016-2017.
Wat is nu de planning?




In de week van 7 november starten de leveringen
De leveringen lopen t/m week 15 (totaal 20 weken)
In de week van 31 oktober ontvangt u het startpakket van het Steunpunt EUSchoolfruit en informatie over de leverdag van uw leverancier.

Wij wensen u veel plezier met EU-Schoolfruit in schooljaar 2016-2017.

Met vriendelijke groet,
Team EU-Schoolfruit

Wijziging datum studiedag Alphascholengroep door bovenschools bestuur
In de jaarkalender heb ik opgegeven dat de kinderen vrij zijn op 22 februari.
Mij is medegedeeld dat dit is gewijzigd in 15 februari.
Kinderraad
Ongeveer 1 keer in de maand ben ik in gesprek met 4 kinderen van groep 5/6 en 7/8.
De groepen krijgen van te voren gesprekspunten, de kinderen die in de raad zitten
brengen die in en we overleggen met elkaar. Het kunnen verander- of verbeterpunten
zijn. maar ook nieuwe plannen worden besproken.

De kinderraad wisselt van samenstelling om ook andere kinderen aan bod te laten
komen.
Ook mogen de groepen of de kinderen zelf zaken aan de orde stellen.
Tot nu toe heeft dit al mooie gesprekken opgeleverd.
MR Poeljeugd herhaalde oproep
De voorzitter van de MR, Martin Wissekerke, heeft tijdens de informatieavond van 20
oktober de aanwezige ouders gevraagd om na te denken over kandidaatstelling voor de
MR. We hebben een vacature in de MR en willen graag nog een ouder erbij om de
gelederen te versterken.
In de bijlage stuur ik de brief nogmaals
Info avond Poeljeugd Nieuwe stijl
We hebben 20 oktober een informatieavond gehouden met alle groepen tegelijk.
De opzet was als volgt:
Chronologisch:
- Groep 1/ 2 en 5/6 gaven informatie speciaal voor de eigen groep
- Plenair gedeelte met algemene zaken
- Groep 3/ 4 en 7/8 gaven daarna hun informatie voor de groepen specifiek
Het voordeel van deze opzet is dat we een plenair gedeelte hebben voor alle ouders
waar we dingen kunnen bespreken die alle ouders aangaan.
We bespraken:
- Filmpje over onderwijs 2032
- Stichting leerkracht
- Nieuwe methode Alles in 1
- KiVa
Ook heeft Martin Wissekerke namens de MR gevraagd wie belangstelling heeft voor het
opvullen van de vacature in de MR.
We realiseren ons dat het nadeel was dat er steeds twee groepen tegelijkertijd
informatie gaven. Wanneer in uw gezin een kind in groep 1/ 2 zit en in groep 5/6, dan
kunt u maar op 1 plek tegelijk zijn, en moest er gekozen worden. Hetzelfde gold voor
groep 3/ 4 en groep 7/8.
We waren in het oude systeem gewend dat er in 1 week 4 avonden waren dat er
informatieavonden werden gehouden. Nu was dat voor iedereen 1 avond.
Graag horen we van u hoe u deze opzet hebt ervaren. Van twee ouders kreeg ik na afloop
van de avond al feedback. Wilt u een reactie geven? Graag via de mail of even persoonlijk
via de juf van uw kind of bij mij. Ik ben (meestal) maandag en donderdag op school en
eens in de 14 dagen op vrijdag.
We werken aan ons gezamenlijke doel:
We weten het allang, hier wandelen we in de gang
Ik zorg ervoor dat ik niemand stoor

De werkwijze van de methode Stichting LeerKRACHT is er op gericht met doelen te
werken vanuit het kind. Door dit eerste (kleine) doel willen we stap voor stap werekn
aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Schoolregels
We hebben u daarbij nodig. Ook aan de ouders wordt gevraagd om met onze regels
rekening te houden.
We willen daarom benadrukken dat
- De bel ECHT de bel is waarop we willen beginnen, dus geen ouders meer in de
klas bij de tweede bel
- De bel is op tijd zijn, we merken de laatste tijd dat er met enige regelmaat
kinderen te laat zijn
- De kinderen van groep 1 en 2 kunnen naar binnen worden gebracht vanaf 8.20
uur maar de andere kinderen blijven wachten tot de bel is gegaan
Ook willen we vragen aan de ouders van groep 5/6 en 7/8 om dag te zeggen tegen uw
kind bij de klassendeur.
Wij zien een opbouw:
- Kinderen van groep 1/ 2 worden binnen gebracht vanaf 8.20 uur
- Kinderen van groep 3/ 4 gaan met de eerste bel naar binnen en ouders kunnen
desgewenst nog mee naar binnen (en zijn op tijd voor de tweede bel vertrokken)
- Kinderen van groep 5/ 6 en 7/8 gaan met de eerste bel naar binnen en ouders
zeggen dag bij de deur van het lokaal
De volgende nieuwsbrief komt uit 25 november 2016

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

