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Beste ouders / verzorgers, dit is de vijfde officiële nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- KiVa op de Poeljeugd
(verborgen vormen van pesten, een lesprogramma)
- Kinderkunstweek en de kunstwerken
- Social Sofa
- Open dag Alpha Scholengroep 16 maart
- Studiedag 7 maart
- Alpha scholengroep en Nobego
(ingezonden brief)
Belangrijke data
-

27 feb t/m 3 maart voorjaarsvakantie
7 maart studiedag, kinderen vrij
24 maart pannenkoekendag
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
28, 29 en 30 juni schoolkamp
In de week van 3 juli 10 minutengesprekken
6 juli studiedag kinderen vrijdag
12 juli musical avond groep 8
13 juli laatste schooldag feest
14 juli kinderen vrij
17 juli t/m 25 augustus zomervakantie

Wijzigingen voorbehouden.

KiVa op de Poeljeugd
We werken nu ruim een jaar met de KiVa lessen. De kinderen worden voorbereid op
zelfstandig gedrag, weerbaar zijn en sociaal vaardig worden. Het is een mooie werkwijze
uit Finland waar deze methodiek ontwikkeld is.
We hebben vorig jaar ook een ouderavond georganiseerd rondom KiVa.
Lambert Pennings van het RPCZ heeft ons toen voorlichting gegeven over de werkwijze,
het nut en effect van de methode. Bij de eerste informatieavond van dit schooljaar
hebben Carolien en Elize tijdens het gezamenlijke gedeelte ook verteld over KiVa.
Nu leek het de KiVa werkgroep een goed idee om u in deze nieuwsbrie(brieven) op de
hoogte brengen van de thema’s waaraan gewerkt wordt in de groepen.
Daarom deze (eerste) keer uitleg over het thema van de komende periode:
Verborgen vormen van pesten
Tijdens deze les worden verborgen vormen van pesten behandeld. Pesten kan op twee
manieren verborgen zijn. Enerzijds kunnen er tegenstrijdige signalen worden
afgegeven: gebruikte woorden kunnen een positieve boodschap bevatten, maar
tegelijkertijd blijkt uit gezichtsuitdrukkingen en gebaren dat de inhoud van de
boodschap negatief is en dat het de bedoeling is de ander te kwetsen. Anderzijds kan de
pester zelf verborgen en anoniem blijven. Het pesten gebeurt dan niet in een
persoonlijke confrontatie, maar via andere mensen of via een omweg. De pester kan
bijvoorbeeld achter de rug van het slachtoffer om negatieve verhalen vertellen,
proberen anderen zover te krijgen dat ze onaardig tegen het slachtoffer doen of het
slachtoffer negeren, of zelfs verbieden met het slachtoffer om te gaan.
Deze verborgen vormen van pesten worden in de wetenschappelijke literatuur ook wel
indirect of relationeel pesten genoemd. Het versturen van gemene, anonieme berichtjes
is een vorm van indirect pesten waarbij de pester het slachtoffer niet direct onder ogen
hoeft te komen. Vroeger gebeurde dit met handgeschreven briefjes, tegenwoordig vindt
deze vorm van indirect pesten ook via sms’jes, WhatsApp en internet plaats.
Indirect pesten gebeurt door zowel jongens als meisjes. Het is voor volwassenen lastig
om deze verborgen vormen van pesten te signaleren; kinderen vertellen er minder vaak
over dan over direct pesten. Daarom is het belangrijk de leerlingen erop te wijzen dat
ook verborgen pesten een echte vorm van pesten is die serieus genomen moet worden.
Het volgende thema zal ook weer in de Nieuwsbrief worden beschreven
Kinderkunstweek en de kunstwerken
We zijn elke week nog bezig met het “vullen” van de kunstwerken die langs 9 scholen
rouleren. Als afsluiting van de reis van de kunstwerken worden ze tentoongesteld in
Middelburg en Goes, in de Drvkkerij en de Koperen Tuin.

Vervolgens zouden wij dan ook onze projectweek in het thema van de kunst invullen.
Daar hebben we een andere keus gemaakt.
Vanwege het feit dat onze school in ’s Heer Hendrikskinderen staat wat 750 jaar bestaat,
gaan we daar ons project op richten. We houden u op de hoogte.
Social Sofa
In het kader van 750 jaar wordt er ook gewerkt aan het project “de Social Sofa”. Deze
sofa wordt helemaal rijk versierd met mozaïek. Dit wordt georganiseerd door de
evenementencommissie van 750 jaar ’s Heer Hendrikskinderen. Heel binnenkort wordt
de sofa afgeleverd bij ons op school. Met elkaar wordt de sofa versierd.
De organisatie en coördinatie is in handen van Jeanette Samsom.
Open dag Alpha scholengroep 16 maart
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn er er posters en flyers zichtbaar waarop staat dat we op
donderdag 16 maart de deuren open zetten voor belangstellenden. Die dag wordt er
gewoon lesgegeven maar we vinden het leuk dat u een dagje mee kunt kijken in de
keuken van de school. Vooral voor ouders die zich willen oriënteren op een
basisschool, maar ook voor ouders die gewoon eens “om het hoekje willen kijken”. U
brengt uw kind naar school en wat gebeurt er dan op school, hoe ziet de schooldag eruit.
De open dag is van 10.00 tot 14.00 uur.
Alle Alpha scholen doen mee. Dus van Nieuwdorp tot aan Krabbendijke, de 15 scholen
van Alpha, houden openhuis. U bent ook uitgenodigd!
Studiedag 7 maart
Dinsdag 7 maart hebben we een studiedag en hebben we het met elkaar over de
resultaten. We spreken met elkaar over de kinderen, over hun ontwikkeling, over hun
welbevinden en over hun betrokkenheid. Na deze studiedag is er nog een op 6 juli.
Alpha scholengroep en Nobego
Ingezonden brief
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Verdergaande samenwerking tussen Alpha Scholengroep en Nobego
Alpha Scholengroep (15 christelijke basisscholen in de gemeenten Goes, Reimerswaal,
Kapelle en Borsele) en Nobego (9 openbare basisscholen in de gemeenten Noord Beveland
en Goes) hebben de afgelopen maanden een onderzoek laten uitvoeren naar verdergaande
bestuurlijke samenwerking tussen beide organisaties. Uit dit onderzoek is een positief
advies gekomen om een mogelijke fusie tussen beide organisaties verder uit te werken. De
beide Raden van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raden hebben ook
positief geadviseerd om verder te gaan met het onderzoek.

In de komende maanden worden alle thema’s rond een mogelijke fusie in hoofdlijnen
uitgewerkt. Tevens wordt een holdingmodel in beeld gehouden, mocht een eventuele fusie
niet mogelijk zijn. We richten ons hierbij op een mogelijke fusie per 1 januari 2018.
We hebben een strak tijdschema. Voor de voorjaarsvakantie zal op elk thema actie zijn
ondernomen. Het doel is dat voor de meivakantie de mogelijke fusie zo ver is uitgewerkt
dat zowel de RvT als de GMR van beide organisaties een go/no go kan uitspreken.
Daarna moet de mogelijke fusie nog voorgelegd worden bij een commissie van het
ministerie van onderwijs. Zij bekijken of wij alle procedures goed hebben doorlopen en of
er groen licht komt voor een uiteindelijke fusie.
Tot nu toe loopt het overleg en de communicatie tussen alle geledingen van beide
organisaties zeer positief. De beide bestuurders van Alpha Scholengroep en Nobego hebben
er alle vertrouwen in dat deze volgende fase van het samenwerkingsproces ook voorspoedig
en positief zal verlopen.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de directeur van uw school.
Ad Vis, voorzitter College van Bestuur Alpha scholengroep
Pim van Kampen, voorzitter College van Bestuur Nobego
Met vriendelijke groet namens het team van de Poeljeugd
Marleen de Goeij

