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Goed nieuws!!!

Schoolfruit: snijders gevraagd!

We zijn ontzettend blij dat we eindelijk het
goede nieuws naar buiten kunnen
brengen….De toekomst van de De Poeljeugd
ziet er namelijk  erg rooskleurig uit.

We genieten weer heerlijk van het schoolfruit.

De Poeljeugd blijft bestaan en nog veel meer
dan dat!
Onze lege ruimtes zullen worden verhuurd
aan Prokino Zorg. Dat wil zeggen dat er een
grootse verbouwing zal gaan plaatsvinden.
Vanaf  1 januari 2018 wordt er verbouwd.
Prokino Zorg gaat kantoorruimtes en
behandelruimtes creëren. Behandelruimtes
waar Prokino ook onderzoeken en
begeleiding/ behandeling gaat doen. Dit
betekent dat we dus professionele hulp onder
ons dak krijgen.

Wat dit ook betekent is dat onze school ook
meteen een opfrisbeurt krijgt.
We zijn ontzettend blij met deze
ontwikkelingen, want wij zijn op dit moment
de eerst school in Zeeland die een dergelijk
concept gaat neerzetten.

We zetten De Poeljeugd op de kaart!
 Natuurlijk zullen we hier ook via de media
aandacht aan gaan schenken. Hierover later
meer info.

We hebben alleen op woensdag-, donderdagen vrijdagmorgen nog wel wat hulp nodig bij
het klaarmaken van het fruit. Kunt u ons
helpen? U kunt uw naam
opschrijven op de lijst die
bij de hoofdingang hangt.

Bezoek directie
Alpha
Afgelopen week hebben wij bezoek gehad
van de directeur van Alpha, Ad Vis en de
directeur van Nobego, Pim van Kampen. We
hebben verteld hoe onze school aan het werk
is met Ervaringsgericht Onderwijs. We
hebben dat ook kunnen laten zien, ze hebben
in alle groepen gekeken. Ook het
Onderwijsteam van Alphascholengroep is
betrokken bij de ontwikkeling. Wat wij
terugkrijgen van de bestuurders, is dat het zo
zichtbaar is waar we aan werken. De visie op
onderwijs staat centraal.

Staking
Zoals u in de media heeft kunnen lezen en
horen wordt er weer gesproken over een
staking in het primair onderwijs. Wanneer het
overleg van dinsdag 5 december met minister
Slob tegenvalt,  als er te weinig concrete
toezeggingen worden gedaan, gaan we de
deuren sluiten op 12 december. We houden u
op de hoogte.
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Dorpsraad
We werken samen met de dorpsraad en het
SMWO. We gaan een gezamenlijke aanvraag
doen voor een subsidie voor activiteiten
onder- en na schooltijd. Dit willen we doen bij
het Oranjefonds. Het doel is onder andere
contacten tussen de kinderen van school en
de bewoners van het dorp versterken. Ook
hebben we gevraagd of bewoners ook mee
kunnen werken, een activiteit kunnen doen in
school. Een workshop verzorgen, bijvoorbeeld
of iets vertellen over hun (voormalige) beroep
of over hun hobby.

Fusie Alphascholengroep
Nobego
Per 1 januari 2018 gaan beide stichtingen
samen verder in een nieuwe stichting.
Op maandag 8 januari houden we een
gezamenlijke studiedag. Alle scholen van
Alpha en Nobego zijn die dag dicht. De
kerstvakantie duurt dus 1 dag langer. Alle
kinderen worden dinsdag 9 januari weer op
school verwacht.

Belangrijke data

Sinterklaas
Sint komt dit jaar om 9.30 uur aan bij ons op
school. Als u het leuk vindt om daarbij te zijn,
bent u vanaf 9.15 uur welkom op het plein. De
kinderen hoeven deze dag geen eten/drinken
mee te nemen voor de kleine pauze. Wel
graag eigen beker meebrengen.

Kerstfeest
U heeft al kunnen lezen dat we het kerstfeest
met de kinderen in de hal vieren van onze
school. We willen daar graag om 17.00 uur
starten. Om 17.45 uur komen we dan met
elkaar naar buiten, waar we met u het
kerstfeest willen afsluiten. We zijn nog op
zoek naar muzikale ouders die mee willen
doen met de kerstband. Indien u dit leuk
vindt, kunt u dit aangeven bij Franny van
Iersel, de mama van Eefje.
Donderdag 21 december is een gewone
schooldag. Op vrijdag 22 december werken
we tot 12.00 uur, dan begint de kerstvakantie.

5 december

Sinterklaasfeest

20 december

Kerstviering

22 december

start kerstvakantie
om 12.00 uur

8 januari

studiedag
de scholen zijn
dicht

9 januari

alle kinderen
komen weer naar
school

