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Beste ouders / verzorgers, dit is de derde nieuwsbrief van dit jaar. In de donkere dagen van het
jaar, we gaan een gezellige maand tegemoet.
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KiVa
Gisteravond hadden we een ouderavond over kiVa. Er was een mooie opkomst. We hebben
met elkaar geluisterd, gedeeld en ook een gezamenlijke activiteit gedaan. Het was een
zinvolle en belangrijke avond. De powerpoint presentatie stuur ik met deze nieuwsbrief mee.
Dat verzoek had ik al gekregen van ouders die op deze avond niet aanwezig konden zijn. Let
wel, de powerpoint is een hulpmiddel om de avond in te vullen en wordt tijdens het vertonen
ervan toegelicht. Die uitleg staat er natuurlijk niet bij. Mocht u vragen hebben dan kunt u die
stellen aan de KiVa teamleden:
Elize Stins, Carolien Rosier of Geralda Polderdijk.
De aanwezigen zeiden na afloop dat het een goed idee zou kunnen zijn om dit onderwerp nog
eens terug te laten komen en na een half jaar/jaar nog eens met elkaar te bespreken. Deze
suggestie nemen we mee.
We hangen de posters die bij KiVa horen nog ophangen en de hesjes gaan dragen die bij het
pleinwachtlopen horen.
U kunt dan zeggen, mijn kind zit op een KiVa school! En daar zijn we best een beetje trots op.
Open Dag
Woensdag 25 november was het zo ver! We hadden onze open dag en gelukkig waren er
aardig wat belangstellenden en hebben ouders (en oma’s) in de school gekeken en gelopen.
Ook de dorpsraad was nog vertegenwoordigd. De kinderopvang kon na 14 uur ook rekenen op
belangstelling. Wij vonden het een prima dag, alleen de regen was een beetje een
spelbreker…….. Het springkussen was in no time kleddernat!
Nieuwe Collega
Gelukkig kan ik u meedelen dat na het vertrek van juf Rianne we een nieuwe collega hebben
kunnen benoemen. Juf Leanne gaat in de week van 7 december ons team versterken.

Voorstellen juf Leanne

Mijn naam is Leanne de Jong. Ik ben geboren en getogen in
Kapelle, waar ik tot mijn 18e gewoond heb. Na het afronden
van het VWO, ben ik op kamers gaan wonen in
Wageningen. Na een jaar gestudeerd te hebben aan de
universiteit heb ik besloten me te gaan richten op wat

ik écht leuk vind: juf worden! Na 3 jaar heb ik in 2014 de
pabo afgerond aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Ik ben terug verhuisd naar Zeeland en
woon samen met mijn vriend in Middelburg. Vorig schooljaar ben ik begonnen met werken
binnen de Alpha Scholengroep, op de Regenboog in Nieuwdorp. Daar werk ik dit jaar op
maandag en vrijdag in groep 5/6. Dinsdag is mijn vrije dag, die gebruik ik om mijn opleiding
bewegingsonderwijs af te ronden. Op de Poeljeugd kom ik op woensdag en donderdag
werken.
Ik heb verschillende hobby’s zoals sporten, winkelen en (lekkere) dingen bakken. Mijn grote
passie (naast het onderwijs) is fotografie, ik besteed hier graag mijn weekend aan 

Flessenactie
We hebben met elkaar gespaard en voor €75,- aan flessen in kunnen leveren! Daarvoor
moesten we wel naar 4 verschillende winkels om ze ingeleverd te krijgen  Maar dat mag
de pret niet drukken!! Met het zendingsgeld hebben we het bedrag aangevuld naar €100,- en
gestort op de rekening van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag
Kaart in actie wordt speculaasactie!!
Deze aangekondigde actie hebben we even geparkeerd…..het werd best een beetje veel. We
wilden namelijk ook graag meewerken aan de speculaasactie van juf Marjan. Daar hebben
jullie inmiddels al mailing over gehad. Dat leek ons op dit moment in de decembertijd een
goede geste. Ook omdat juf Marjan zo nauw betrokken is bij dit project. Dus als u speculaas
wilt kopen? Graag!!
Kerst 2015
Op woensdagavond 16 december vieren wij Kerstfeest. Met de kinderen en met u als ouders!
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op onze viering. We noemen onze viering:

“Een rondje Kerst”
We willen u vragen om alvast in uw agenda te schrijven: om 18.30 uur Kerst op de Poeljeugd,
tot ongeveer 20.00 uur. Wat we precies gaan doen laten we u natuurlijk nog weten. Voor nu is
het wel alvast handig dat u weet op welke dag en hoe laat we ons Kerstfeest vieren.
Onze Boom
Onze boom heeft een metamorfose ondergaan en is nu, heel centraal in de hal, voor iedereen
te zien, een herfstboom! We willen de boom steeds mee laten veranderen met de seizoenen en

de feesten. We zijn heel erg blij dat de moeder van Julia ons daar zo bij helpt! Cora, reuze
bedankt voor al je ideeën en hulp.
Ik realiseer me dat er natuurlijk nog veel meer ouders zijn die heel veel doen voor school.
Eigenlijk moeten we een rubriek in het leven roepen: “Ouder van de maand” !!!
Want zonder de hulp van u als ouder kunnen we niet.

Schoolsport
Vorige week vrijdag 20 november hebben de kinderen van groep 3/4/5/6 een dansles
gekregen van Shirley. Zij heeft dit de scholen aangeboden in het kader van het schoolsport
project. U krijgt daar met enige regelmaat mail over van Niels Pielaat.
In januari starten de sportblokken van 3 weken voor de groepen 3/4/5/6.
Op verzoek van dansstudio Shirley voeg ik aan deze Nieuwsbrief ook de flyer toe.

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

