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Beste ouders / verzorgers, dit is de zesde officiële nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data
- Tevredenheidsonderzoek, een enquête voor ouders/verzorgers
- Jumbo actie
- Extra schoonmaak groep 1/ 2 lokaal
- Kinderkunstweek en de kunstwerken
- Social Sofa
- Ingezonden brief Scalda
Belangrijke data
-

13 april paasviering
14 april goede vrijdag en 17 april 2e paasdag vrij
21 april koningsspelen
24 april t/m 5 mei meivakantie
15 mei schoolfotograaf
25 mei t/m 26 mei Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
5 juni 2e pinksterdag vrijdag
Let op wijziging datum avondvierdaagse, gemeente Goes geeft door
30 mei t/m 2 juni
6 juni t/m 9 juni avondvierdaagse komt te vervallen
14 juni thema ouderavond
21 juni eventueel extra 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.
Tevredenheidsonderzoek, een enquête voor ouders/verzorgers
Eens in de twee jaar willen we graag peilen wat uw mening is over de school. Omdat het
lastig is om allerlei interviews te houden hebben we een vragenlijst samengesteld waar
de meest belangrijke zaken aan de orde komen. U kunt uw mening via deze vragenlijst
laten weten.

Ik zou het erg op prijs stellen wanneer u deze vragenlijst in wilt vullen. We willen een
goed beeld krijgen van wat uw mening is over de school.
Overigens hoop ik dat wanneer u ergens mee zit, of over bepaalde zaken vragen hebt,
dat u zich dan altijd vrij voelt om met mij daarover in gesprek te gaan. Dat kan
persoonlijk als wel via de mail.
Wanneer we dingen moeten veranderen of wanneer u juist iets mist op school dan is het
altijd goed om dit aan ons te laten weten.
Een enquête is een instrument, maar het gesprek erover is ook altijd een mogelijkheid.
Ook kunt u via de MR ouders ook punten bespreekbaar maken. Zo is de laatste keer
ingebracht, de frequentie en het tijdstip van de studiedagen.
Zo zijn we altijd bezig om te zorgen waar het nog beter kan!
Maandag 3 april krijgt u via ParnasSys een uitnodiging om de enquête in te vullen
Jumbo actie

SCHOOLPUNTEN ACTIVEREN
In het najaar hebben we meegedaan aan de Jumbo actie.
Er is ontzettend goed gespaard en we hebben uiteindelijk een bedrag van ongeveer
€700,- bij elkaar gespaard.
We mochten in de webwinkel shoppen en vandaag kwam het laatste cadeau aan!!
We willen u met trots vertellen dat we hebben kunnen kopen:
-Hele mooie muziekinstrumenten
-Constructie materiaal om grote mooie gebouwen/voertuigen/objecten van te maken
-Knex, een prachtige grote doos als aanvulling op wat we al hadden binnen de school
Allemaal bedankt voor uw bijdrage en met name Annelies en Martine, de twee moeders
die heeeel veel codekaartjes hebben ingevoerd op de website van Jumbo.

Extra schoonmaak groep 1/ 2 lokaal
In de meivakantie wordt de vloerbedekking van groep 1/ 2 gereinigd. Deze groep krijgt
extra een schoonmaakbeurt.
De vloerbedekking is door intensief gebruik toe aan een stevige reiniging.
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.
Vanaf 3 april hangen de kunstwerken in de Koperen Tuin! Woensdag wordt er een
filmopname gemaakt. De beelden zijn in het weekend van 9 april op omroep Zeeland.
Tot 21 april kunt u onze mooie kunstwerken zien!!!
Daarna krijgen we 1 van de kunstwerken op onze school!
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.
De organisatie en coördinatie is in handen van Jeanette Samsom.
Er wordt inmiddels hard aan gewerkt! Het is een prachtige sofa!

Ingezonden brief Scalda
Geachte ouder(s)/verzorger,
Wij van het Scalda College, opleiding Vacansoleil Leisure
Academy in Goes organiseren op woensdag 19 april een
kinderdansdag met het thema ‘’Reis rond de wereld!’’
voor kinderen tussen de vier en de twaalf jaar oud!
We zorgen voor een middag vol met plezier; we gaan
schminken, knutselen en dansen!
Als uw zoon of dochter het leuk zou vinden om hier aan
mee te doen kunt u zich tot uiterlijk 31 maart aanmelden
via de mail (kinderdansdaggoes@outlook.com).
Wij willen het volgende van uw zoon of dochter weten.
Naam
Leeftijd
Jongen/Meisje

Allergie/Beperking
Deze dag zal plaats vinden op het Scalda College in
Bessestraat 4 Goes, de inloop is tussen 14:00 uur en
14:30 uur. Voor de kinderen begint dan de gezellige
middag. Vanaf 16:30 uur bent u van harte welkom om
te komen kijken naar de show waar uw zoon of
dochter aan mee doet. De kosten van de middag zijn
€2,- per kind.
Er kunnen maximaal 150 kinderen komen, geef u kind
zo spoedig mogelijk op.
Met vriendelijke groeten,
Klas TRLH2V
Scalda College Goes
Opleiding Leisure & Hospitality
Vacansoleil Leisure Academy

Met vriendelijke groet namens het team van de Poeljeugd
Marleen de Goeij

