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Beste ouders / verzorgers, dit is de tiende nieuwsbrief van dit schooljaar
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Belangrijke data voor de laatste periode
-

13 juli, laatste rapport mee
U kunt met de leerkrachten desgewenst afspraken maken voor een 10
minutengesprek
20 juli, wisseldag, de kinderen gaan in hun nieuwe groep kijken
20 juli, afscheidsmusical groep 8
21 juli, laatste schooldag en laatste schooldag feest
22 juli, start van de vakantie, kinderen zijn vrij!

Groepen volgend jaar, schooljaar 2016-2017
We kunnen u laten weten dat we volgend schooljaar met 85 kinderen starten en
daardoor kunnen we weer grotendeels met 4 groepen werken.
We hebben de volgende indeling gemaakt;
- Groep 1/ 2: Juf Carolien en juf Mirjam
- Groep 3/ 4: Meester Luuk en juf Jacqueline
- Groep 5/6: Juf Jet en juf Geralda
- Groep 7/8: Juf Marjan en juf Elize
U ziet een nieuwe naam in de rij.
Meester Luuk gaat ons team versterken. Hij komt 2 dagen bij ons werken.
Dit jaar is hij afgestudeerd aan de PABO en bij Alphascholengroep benoemd.
We vinden het heel leuk om hem in ons team te mogen begroeten en hopen dat hij zich
thuis voelt op school.
We kunnen komend schooljaar nog een meester begroeten, we worden namelijk
stamschool van meester René. René Flohil werkt al jaren bij Alphascholengroep. Vorig
jaar heeft hij besloten om flexibel ingezet te worden. Hij is niet meer verbonden aan een
vaste school maar werkt in de vervangerspool. Dit betekent dat hij op Alphascholen of
bij een aantal andere besturen die samen in de invalpool zitten, invalt bij ziekte of
andere vervangingen.
Wanneer er geen beroep op hem wordt gedaan werkt hij op de Poeljeugd.
We kunnen dus niet van te voren zeggen wanneer hij er zal zijn.

We nemen dit schooljaar afscheid van Onderwijs Assistent Saskia de Jong. Zij kan op de
Linge gaan werken. Bij ons op school komt juf Ada Kerkhove werken.

Juf Larissa blijft de zorgassistent bij groep 1/ 2.
Juf Mariska blijft Intern Begeleider.
Ik zelf blijf voor 2,5 dagen directeur op de Poeljeugd.
Mijn andere twee dagen heb ik afgelopen jaar op de Hoeksteen in Wemeldinge gewerkt.
Komend schooljaar ga ik samen met collega David Bakker de directie vormen op het
Kompas in Yerseke.
Met een aantal stagiaires die we de gelegenheid willen geven om een stuk van hun
opleiding bij ons te mogen doen is ons team compleet.
We hopen op een mooi en goed schooljaar.
De verdeling van lokalen en dagen krijgt u nog van ons te horen.
Schoolreis in september
Een ingezonden mail van de voorbereidingsgroep
Hallo
Momenteel ben ik bezig met het klaar maken van de uitnodiging voor het schoolreisje
Aangezien het deze keer naar België is, zal er van ieder kind een id en zorgpas mee
moeten. Ik ga op dit moment na of een kopie voldoende is of dat het origineel mee moet
Daarnaast is het raadzaam een zogeheten EHIC pas aan te vragen bij de zorgverzekeraar
om te voorkomen dat zorgkosten voorgeschoten moet worden als dit van toepassing is.
Zou je via de nieuwsbrief hier alvast aandacht voor willen vragen zodat ouders nog in de
gelegenheid zijn om deze zaken te regelen het aanvragen van een EHIC is kosteloos bij
de zorgverzekeraar
Ouderavond mediawijsheid 15 juni
We hebben een leuke avond gehad met een 30 tal ouders die deze avond hebben
meegedaan en geluisterd naar de informatie van Heidi de Jonge, de lees consulent van
bibliotheek Oosterschelde. Ze heeft een mooie presentatie gehouden die ik bij deze
nieuwsbrief voeg. Het zegt de mensen die erbij waren natuurlijk meer. Maar er staan een
paar leuke suggesties in van websites die we zeker aan kunnen raden. Wist u
bijvoorbeeld dat er een zoek pagina is die speciaal voor kinderen is?
De zoek pagina heet koekeltjes.nl erg leuk!!!!!
Overigens hebben we vorige week afscheid genomen van juf Heidi. Zij gaat bij de
bibliotheek een coördinerende taak op zich nemen. Ze heeft haar opvolgster inmiddels
ingewerkt. Volgend schooljaar zal juf Liesbeth met de kinderen komen werken.
Vluchtelingenwerk
Afgelopen donderdag hadden we in de groepen 5/6 en 7/8 bezoek van een vluchteling
uit Syrië, Elias. Patrick van Iersel, de vader van Jelle en Eefje, heeft het contact gelegd
omdat hij connecties heeft met vluchtelingenwerk.

Elias is 22 jaar en is na veel omzwervingen nu anderhalf jaar in Nederland. Hij heeft een
verblijfsvergunning en werkt als stagiaire in het AZC. Hij spreekt al ongelofelijk goed
Nederlands en vindt het belangrijk om zijn verhaal te vertellen
Wij vinden het een belangrijke taak van de school om kinderen hier van in kennis te
stellen en dat wij, onze samenleving, verantwoordelijkheid moet nemen.
Alles wat we kunnen doen, wat in onze mogelijkheden ligt, moet meegenomen worden.
Het informeren en nu het verhaal horen is een mooie kans om kinderen te laten zien wat
er gebeurd.
Natuurlijk moeten we het gedoseerd doen en zo brengen wat de kinderen kunnen
bevatten en aankunnen.
Wij zijn blij met dit initiatief en het was een zinvolle ontmoeting. De kinderen gaan hier
nog een verslag van schrijven.
Rapport
Uw kind krijgt op woensdag 13 juli zijn of haar laatste rapport mee. Dit is een week later
dan we in eerste instantie hadden gepland. We hebben echter ook een lang schooljaar.
Wij zijn in Nederland de laatste regio die vakantie krijgt.
Volgend schooljaar schuiven wij weer naar de middengroep.
Wanneer u prijs stelt op een gesprek naar aanleiding van het rapport, kunt u contact
opnemen met de leerkrachten van uw kind.
U ontvangt in de laatste schoolweek nog een Nieuwsbrief van ons.
Met vriendelijke groet namens het team van de Poeljeugd
Marleen de Goeij

