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Beste ouders / verzorgers, dit is de derde officiële nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Invallen bij zieke leerkrachten een probleem
- Kunstproject en kunstsubsidie
- Schoolfruit
- Juultje de Poeljeugd (ingezonden bericht)
- Serious request (ingezonden bericht)
Belangrijke data
-

26 januari studiedag Poeljeugd, kinderen vrij
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
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.
Invallen bij zieke leerkrachten een probleem
U heeft waarschijnlijk de berichten in de media meegekregen dat het steeds lastiger
wordt om zieke leerkrachten te vervangen. Dit heeft voornamelijk te maken met de Wet
Werk en Zekerheid. Deze wet zorgt ervoor dat na 3 invalbeurten een invaller een
dienstverband moet worden aangeboden. Aangezien de besturen dit niet kunnen

financieren wordt er gekeken naar steeds andere invallers. Een invalbeurt kan al zijn dat
er iemand 1 dag komt werken op een school.
Daarnaast is er nog een probleem, er zijn steeds meer invallers te vinden. Er is een groot
tekort aan leerkrachten. Ook op de opleiding, de PABO , zijn aanmerkelijk minder
aanmeldingen. Daarmee weten we dus dat invallen de komende jaren een groot
probleem gaat worden.
Alphascholengroep voorzitter van College van Bestuur, heeft een brief over deze
problematiek geschreven. Deze brief voeg ik toe aan als bijlage.
Voor onze school geldt wel een uitzondering. Wij mogen meer dan drie keer een beroep
doen op juf Elly de Nooijer aangezien van haar bekend is dat ze geen aanspraak meer zal
maken op een vast dienstverband.
Gelukkig hebben we tot nu toe nog weinig te maken gehad met ziektes, gelukkig!!!!!!
Maar er komt misschien een dag dat ik u moet melden dat er geen invallers te vinden
zijn.
We hebben een noodplan opgesteld voor deze omstandigheden, maar als er niemand is,
is er gewoon een probleem. Dan moeten we beslissen of we groepen samenvoegen of
naar huis moeten sturen. Hoe vervelend we dat ook vinden!
Kunstproject en kunst subsidie
We hebben met 8 andere scholen een flinke subsidie binnen weten te halen voor het op
de kaart zetten van cultuuronderwijs binnen de school. Dit betekent dat we eerst een
goed beleid moeten schrijven. Hoe willen we het vorm gaan geven?
De 9 deelnemende scholen zijn met elkaar een kunstproject gestart om de start van het
cultuurplan te vieren.
Elke week komt er een paneel naar school waar we 1/9e deel van mogen vullen. Na 9
weken zijn alle panelen vol.
Uitleg over het project staat in een brief die ik als bijlage toevoeg.
Schoolfruit
Elke week arriveert op dinsdagmiddag het fruit voor de komende week. Op
woensdag/donderdag/vrijdag wordt er gesmuld van het fruit.
Dank ook aan alle fruitouders die op school het fruit schillen/snijden/pellen!
Het werkt goed op deze manier!
Juultje de Poeljeugd, ingezonden bericht
Beste ouders/verzorgers,
Wat leuke mededelingen vanuit Juultje de Poeljeugd.
Allereerst allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Wist u dat...
- U bij ons ook voorschools opvang kunt aanvragen, zo gaan wij in februari open op de
dinsdagen en de donderdagen voor schools.
- Alle andere dagen zijn jullie natuurlijk van harte welkom.
- We nu open zijn naschools op dinsdag, donderdag en vrijdag!
- We gaan het nieuwe jaar weer leuk van start met ons activiteiten programma DOEN!

- We beginnen in het nieuw jaar met allemaal verschillende proefjes.
Wil je een keer kennis komen maken en bij ons op de bso kijken zijn jullie van harte
welkom!
Met vriendelijke groet,
Michelle | Pedagogisch medewerker(s) Kindercentrum Juultje De Poeljeugd
T: +31 (0) 115 686100
M: +31 (0) 623858191
www.prokino.nl
Kindercentrum Juultje De Poeljeugd
Plein 15
4472 AT ’s-Heer-Hendrikskinderen
Serious Request ingezonden stuk

Actiemiddag voor Serious Request
Dinsdagmiddag 13 december zijn er veel kinderen van de Poeljeugd naar de kerk
gekomen om mee te doen aan de actiemiddag voor Serious Request. Dit jaar heb ik niet
geteld hoeveel kinderen er waren, maar er waren er zeker meer dan vorig jaar. We
hebben samen eerst wat gegeten en gedronken en daarna zijn de kinderen langs de
deuren gegaan om geld binnen te halen. Er is door iedereen ontzettend hard gewerkt.
Binnen twee uur tijd zijn er waxinelichtjes, zakjes appels en dennentakken verkocht. Er
waren kinderen bij die thuis cakejes hadden gebakken en deze verkocht hebben. Maar er
was ook een moeder die hele mooie waxinelichthoudertjes had gehaakt en deze
verkocht heeft. Daarnaast zijn er heel veel lege flessen ingezameld en hebben een aantal
kinderen heitje voor karweitje gedaan. Bovendien is er door een aantal kinderen een
week eerder hard gewerkt om van lollistokjes kerstbomen en kerststerren te maken.
Ook dit werd uiteraard op het dorp verkocht.
Al dit harde werken heeft geleid tot het mooie bedrag van €314,00!!!
Iedereen die meegedaan heeft: heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! We
vonden het heel fijn om na afloop jullie enthousiaste verhalen te horen. Mede door jullie
enthousiasme gaan we volgend jaar zeker opnieuw een actiemiddag organiseren. Als
jullie daarvoor ideeën hebben horen we dat graag. We gaan dan proberen om jullie
ideeën mee te nemen bij het organiseren van een nieuwe actiemiddag.

Hartelijke groet,
Lia Verburg, Madeleine Cijsouw en Corien van Eekelen
Met vriendelijke groet namens het team van de Poeljeugd
Marleen de Goeij

