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.
Schoolfotograaf
We hebben op donderdag 13 juni de
schoolfotograaf gevraagd om foto’s te maken
van uw kind(eren). In de bijlage stuur ik u een
introductiebrief waarin zij de werkwijze uitlegt.
We hebben dit jaar gekozen voor een fotograaf
uit Kapelle, haar bedrijf heet loving memories.
De foto’s worden gemaakt zonder
verplichtingen, u kunt zelf beslissen of u de
foto’s wilt bestellen.
Ook de 2 en 3 jarigen, de peuters van Prokino
worden op de foto gezet.
Ouderavond mediawijsheid
Ongeveer 4 jaar geleden hebben we een
ouderavond georganiseerd rondom
mediawijsheid. Dit is een thema wat we met
enige regelmaat onder de aandacht willen
brengen. Het is een hele opgave om op een
goede manier met social media om te gaan. Dit
geldt voor u als ouders en voor ons als school.
Wat sta je wel of niet toe. Hoe maak je de
kinderen (weg)wijs in het media landschap. Wat
zijn de mogelijkheden en goede keuzes, en
waar wil je hen voor behoeden. Kortom, het
leek ons een goed idee om dit opnieuw als
avond aan te bieden.
Maandag 17 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Schooljaar 2018-2019
We zijn al een heel eind in schooljaar
2018-2019 en gaan richting de zomervakantie.
In de volgende nieuwsbrief kunnen we u uitleg
geven over de groepsindeling en de plannen
voor komend schooljaar. We hebben nog 1
studiedag op de rol staan. Op dinsdag 11 juni
(aansluitend op de Pinksterdagen) is er nog een
dag vrij voor de kinderen. Wij gaan dan aan de
slag met alle zaken die geregeld moeten
worden voor het nieuwe jaar. Ook evalueren we
het huidige schooljaar.
Voordat het zover is hebben we nog een aantal
eindejaarsactiviteiten
Wat betreft het laatste schooldag feest:
donderdag 4 juli is het eindfeest en dat is gelijk
de laatste schooldag.
Op vrijdag 5 juli zijn de kinderen vrij en hebben
wij opruimdag.
Kindcentrum de Poeljeugd

We merken dat steeds meer mensen ervaren
hoe prettig het is om de kinderen al vanaf 2 jaar
naar de Poeljeugd te brengen.

De speel-ontwikkelgroep voor de 2 en 3 jarigen
wordt steeds bekender. Daar zijn we heel blij
mee.
We hebben ook sinds van de week nieuwe
gevelborden. Daarmee laten we naar buiten toe
zien wat er binnen allemaal is. We zijn
springlevend en gaan door. Er zijn nog steeds
geruchten dat de school samen zou gaan met ‘s
Heer Arendskerke. Mocht u dat horen….
DAT IS NIET ZO!!
We zijn springlevend en gaan verder met onze
plannen en zijn vol trots:
Kindcentrum De Poeljeugd!

auditieronde al gehaald en we zijn nu heel
benieuwd of we door zijn naar de volgende
ronde met als einddoel, optreden voor Koning
Maxima.
Het is sowieso al geweldig om te zien hoe de
kinderen met muziek en dans plezier hebben en
een prachtig optreden hebben verzorgd voor
een professionele jury met:
De presentatie was in handen van Buddy
Vedder, dat was ook al spannend!
Hopelijk kan ik u op korte termijn vertellen hoe
het verder gaat….

Omroep Zeeland
Vorige week donderdag zijn er filmopnames
gemaakt door Omroep Zeeland over de Daily
Mile. Wij zijn in de provincie Zeeland 1 van de
weinige scholen die hieraan mee doen. Het is
eigenlijk heel simpel, je zet een circuit uit van
ongeveer 1,4 km (dat is 1 mile) en de kinderen
kunnen werken aan hun persoonlijk doel. De
kinderen bewegen, werken aan hun conditie,
zijn buiten voor frisse lucht, kunnen hun hoofd
leeg maken en kunnen weer lekker aan het
werk.
Omroep Zeeland wil het nieuwsbericht
gebruiken ter promotie zodat ook andere
scholen op dit spoor worden gezet.
En wij willen natuurlijk wel ambassadeur zijn!
Dordrecht en Meermuziekindeklas

Zo ging groep 7-8 14 mei naar Dordrecht, met
de trein, om mee te doen aan de voorrondes
van Meermuziekindeklas. We hadden de eerste

Leespunt
Vorige week heb ik overleg gehad met Mirjam
van Biesen en Heidi Tolhoek-de Jonge van
Bibliotheekoosterschelde over lezen op de
Poeljeugd.
Tot nu toe komt de ColumBUS 1 keer per week
in ‘s Heer Hendrikskinderen en kunnen wij (en
de dorpsbewoners) gebruik maken van de
leesbus.
het contract met de Columbus wordt echter niet
verlengd. Maar er wordt nu een leespunt in de
school ingericht zodat daar boeken uitgeleend
kunnen worden. Voor ons als school natuurlijk
geweldig! Maar ook wordt 1 keer per week het
leespunt geopend voor de mensen uit het dorp.
Als alles goed gaat wordt het leespunt 1-12020

geopend,

Belangrijke data
datum

activiteit

30-31 mei

Hemelvaartsdag
kinderen vrij

3/4/5/6 juni

Avondvierdaagse

10 juni
11 juni

2e Pinksterdag
Studiedag
kinderen vrij

12 juni

schoolkorfbal
toernooi

13 juni

schoolfotograaf

17/18/19 juni

schoolkamp
groep 7-8

17 juni

ouderavond
Mediawijsheid

21 juni

portfolio/rapport

4 juli

laatste schooldag
feest

5 juli

eerste dag van de
vakantie
kinderen vrij

