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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen
-

12 februari informatieavond nieuwe
ouders peuter/kleutergroep
Opbrengst Jumbo spaar actie
Kalender schooljaar 2018-2019
Project voor en door alle kinderen
Muziekdag, ingezonden bericht
Enquête, ingezonden bericht
Belangrijke data

12 februari informatieavond nieuwe ouders
peuter/kleutergroep
Op 12 februari houden we een informatieavond
over onze speel-ontwikkelgroep, de
peuter/kleutergroep op de Poeljeugd.
Kinderopvang Prokino en de school willen zich
deze avond graag presenteren aan eventuele
nieuwe ouders. En hopen hiermee op meer
bekendheid in en buiten het dorp.

We willen u/jullie allemaal bedanken voor het
inleveren en scannen van de actiekaartjes met
de code. Jullie hebben ze in de winkel
ingeleverd of bij ons in de gang in de
kartonnen doos. Of….zelf gescand!
Hoe dan ook, we hebben een mooi bedrag
gekregen om te besteden bij Heutink. Dat is
onze schoolartikelen leverancier.

550,78 Euro!!!

Kalender schooljaar 2018-2019
Er was verwarring over de foutieve datum van
een studiedag op de website. Daarom
hieronder nog even de correcte dagen.
donderdag 21 februari: studiedag kinderen vrij
voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart
maandag 25 maart: studiedag kinderen vrij
vrijdag 19 april: Goede Vrijdag kinderen vrij
meivakantie: 22 april t/m 3 mei

Heeft u interesse in wat wij doen in deze groep
en hoe een dag in onze speel-ontwikkelgroep
eruit ziet dan bent u van harte welkom om
19.30 uur in het lokaal van Prokino.
Om bekendheid te geven aan deze avond
zouden we het fijn vinden dat zoveel mogelijk
ouders dit bericht delen op social media, we
sturen in de bijlage de digitale flyer mee.
Met uw netwerk hopen we zoveel mogelijk
mensen te bereiken!
Ook ligt er een stapeltje papieren flyers in alle
groepen en in het kantoor van Marleen. Kent u
nog mensen met jonge kinderen (buren en/of
bekenden) dan kunt u ook een papieren flyer in
de bus doen om hen uit te nodigen.

Opbrengst Jumbo spaar actie

Er is een wijziging van de projectweek. Deze
wordt nu gehouden van maandag 18 maart
t/m vrijdag 5 april.
Op donderdag 4 april houden we een
tentoonstelling van wat we tijdens het project
allemaal hebben geleerd en gemaakt!
Project voor en van alle kinderen
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DOE MEE AAN
KKW…
…en laat kinderen kennis maken met
uw organisatie!
Wat is de Kinderkunstweek?
Aandacht voor moderne en hedendaagse
beeldende kunst: Stichting
Kinderkunstweek organiseert de
Kinderkunstweek om kinderen tussen
de vier en twaalf jaar kennis te laten
maken met moderne beeldende kunst.
De Kinderkunstweek biedt met haar
programma handvatten voor het
onderwijs om binnen een thema aan de
slag te gaan met moderne beeldende
kunst
Galeries, musea, ateliers, bibliotheken,
boekhandels en kunstenaars worden van
harte uitgenodigd om mee te doen aan de
Kinderkunstweek. Meedoen kan op
verschillende manieren.
Muziekdag ingezonden bericht:

de Impuls-regeling getrokken om deel te
nemen aan ‘Het leukste en
muzikaalste kinderfeest van Zeeland’!
Op woensdag 20 februari is het feest in
Zeeland! Deze dag beloven
verschillende culturele instellingen, de
Provincie Zeeland, pabo,
conservatoria en muziekscholen, samen
zorg te dragen voor meer
structureel muziekonderwijs voor alle
basisschoolkinderen in Zeeland.
We ondertekenen een convenant om dit
vast te leggen.
Om dit te vieren,
willen we er graag met zoveel mogelijk
kinderen een muzikaal feest gaan
maken. En jullie school mag daarbij zijn!

Groep 4/5/6 van onze school is
uitgenodigd op 20
februari van ongeveer 9:30 uur tot 12:00
uur in de Lasloods (Tweede
Binnenhavenweg 8) in Vlissingen. Er
zullen diverse optredens zijn van en
voor kinderen. Daarbij komen er
verschillende bekende Zeeuwse
artiesten..
Enquête ingezonden bericht Albero

Aan de ouders en/of verzorgers van
leerlingen van de Poeljeugd
Beste ouders / verzorgers,

Beste directeur,
!!! Van harte gefeliciteerd !!!
Jullie school is bij de loting tussen alle
Zeeuwse scholen die meedoen aan

Om goed onderwijs te kunnen blijven
verzorgen is het voor onze school
belangrijk om te weten wat u van de
school vindt. Om u de mogelijkheid te
geven ons te informeren over hetgeen u
belangrijk, waardevol en fijn vindt aan
onze school en op welke punten we
volgens u nog kunnen verbeteren, hebben
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wij met alle scholen van Albero besloten in
een enquête naar uw mening te vragen.
Wij doen dit met een vragenlijst van
Qschool. Deze lijst wordt digitaal en
anoniem afgenomen.
Om een representatief beeld te krijgen is
het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
meedoen. De enquête bestaat uit een
vragenlijst met gesloten vragen. Het
invullen van de vragenlijst neemt ongeveer
15 minuten in beslag. Ieder gezin krijgt één
vragenlijst. We verzoeken u de lijst in te
vullen voor het oudste kind bij ons op
school.
Deze lijst staat voor u gereed vanaf
ongeveer 1 februari

Belangrijke data

do 31 jan
vanaf ma 4 feb
zie berichten van de
groep
do 21 feb
week 8 en 9

vr 1 maart

oudercafe
gym in het Omnium
kleintjes in het Heer
HH
studiedag
10 minuten
gesprekken
zie berichten van de
groep
rapport mee

