Nieuwsbrief Juni 2019

Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.
Wie helpt mee???
Kunt u zich opgeven bij de juf van uw kind?
Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen
rekenen!
Alvast heel erg bedankt

Enquête kinderopvang voor 0-2 jarigen
Beste inwoners van ‘s-Heer Hendrikskinderen
en overige belangstellende uit de omgeving,

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen
Schoonmaakavond 1 juli
Enquête kinderopvang
voor 0-2 jarigen, 1 juli
Herinnering
schoolfotograaf, 27 juni
wisseldag 3 juli
afscheid groep 8, 3 juli

naar aanleiding van vragen om hele dagopvang
(0-4 jaar) in ‘s-Heer Hendrikskinderen hebben
wij besloten om, d.m.v. een digitale enquête, de
behoeften en wensen te peilen onder de
inwoners van ‘s-Heer Hendrikskinderen en
overige belangstellende uit de omgeving. De
enquête is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s)
van kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar.
Het invullen van de digitale enquête kost u
ongeveer 10 minuten en wij hopen met de
resultaten van dit onderzoek een beeld te
krijgen van uw wensen en van de haalbaarheid
van 0-4 jarigen opvang in ‘s-Heer
Hendrikskinderen. Wanneer u vragen heeft kunt
u ons ook telefonisch benaderen op nummer
0115-686100.
Link naar de enquête:

spelletjesdag 4 juli
eerste vakantie dag 5 juli
Belangrijke data

Schoonmaakavond 1 juli
Even als vorig jaar willen we weer een avond
organiseren waarop we met
emmers/doekjes/sop aan de gang gaan in
school.
Het was fijn om met een clubje door de school
te gaan en lokalen/kasten/hoeken te vegen en
soppen.
Wij zorgen voor de inwendige mens. Drinken en
wat lekkers.

https://www.survio.com/survey
/d/Q7P0V1Y2P8T5P2U5N
Wij ontvangen uw digitale enquête graag voor

1 juli 2019 .
Zou u wanneer u iemand weet die wellicht
belangstelling heeft voor kinderopvang van 0-2
jaar kunnen attenderen op deze enquête? Dat
zou fijn zijn!

Herinnering Schoolfotograaf,
tot donderdag 27 juni
Per mail heeft u bericht gekregen dat de foto’s
te bekijken zijn via mijn website:

www.lovingmemories.nl.
Per groep krijgt u een logincode waarmee u de
foto´s van uw kind en de groepsfoto kunt
bekijken. Deze logincode is vertrouwelijk, wordt
enkel gedeeld met de ouders van de
desbetreffende groep en is niet toegankelijk
voor derden. De foto´s zijn enkel te bestellen
door de ouders van de kinderen van die groep.
Na de bestelperiode worden de foto’s
verwijderd van de website. U kunt bij mij zowel
losse foto’s als fotosets bestellen. Een fotoset is
een foto die meerdere malen afgedrukt staat op
1 vel. De losse foto’s hebben formaat 13x18 of
13x13 indien de foto vierkant is. Het is
eveneens mogelijk om een foto digitaal aan te
schaffen.
Vergeet niet tijdig te bestellen, want na de
bestelperiode worden de foto’s verwijderd en is
bestellen niet meer mogelijk.
3 juli wisseldag
Op woensdag 3 juli gaan de kinderen ‘s
morgens al even kijken in hun nieuwe groep en
bij hun juf.
Bij sommige kinderen is dat dezelfde juf, maar
niet altijd. Ook juf Eva komt die dag naar school
zodat de kinderen met haar kunnen
kennismaken. Vorige week heeft ze twee dagen
ingevallen in groep 1/2/3, wellicht heeft u dat
van uw kind gehoord.
3 juli afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 zijn hard aan het
oefenen voor de musical. Ook is het erg fijn dat
ouders meehelpen om het een succes te laten
worden. De andere kinderen worden
uitgenodigd om de generale repetitie te zien.
Het zijn altijd bijzondere dagen….
Weer een groep kinderen die uit gaan vliegen.
We hopen op een mooi afscheid met muziek en
zang. Daarbij een woord en een dank, een dag
en een zwaai.
4 juli spelletjesdag

De organisatie is in volle gang.
U krijgt via de commissie te horen hoe deze dag
gaat verlopen.
Groep 8 helpt mee en met elkaar sluiten we het
schooljaar af.
Dit is de laatste schooldag
5 juli
De kinderen zijn vrij. Wij zijn nog op school om
allerlei zaken af te ronden.
Het team heeft nog het een en ander te regelen
en op te ruimen.
Ook nemen wij die middag afscheid van juf
Marja.
Ze was 14 jaar onze stille kracht!
Ze regelde allerlei papierwerk op school.
Rekeningen, boekhouding, post, computerwerk,
onze duizendpoot! We gaan haar missen!
Marja ook vanaf deze plaats willen we je heel
hartelijk bedanken voor al het werk wat je
gedaan hebt voor de Poeljeugd. Je wist op
zoveel vragen antwoord. Ik denk dat we je nog
wel eens moeten bellen om wat te vragen.
Gelukkig ben je niet weg bij Albero.
Op het Kompas in Yerseke (waar je nu ook al
werkt) ga je verder met je werkzaamheden.
5 juli
De laatste nieuwsbrief van schooljaar
2018-2019 stuur ik u.
Dan zit het schooljaar er op en komen we
allemaal weer op maandag 19 augustus.
Belangrijke data
27 juni

laatste dag bestellen
schoolfoto’s

1 juli

laatste dag voor
invullen enquête
kinderopvang

1 juli 19.00- 20.30
uur

schoonmaakavond
op school

3 juli

wisseldag

3 juli

musical en afscheid
groep 8

4 juli

laatste schooldag
feest

5 juli

kinderen vrij

5 juli

laatste nieuwsbrief
schooljaar
2018-2019

19 augustus

eerste schooldag
schooljaar
2019-2020

