Nieuwsbrief November
2019

met de bouwvakkers.
De buitenkant wordt in de zomervakantie
verbouwd. Het dak en de spouwmuren worden
geïsoleerd. Het gebouw wordt veel duurzamer
gemaakt.
Als alles volgens planning verloopt starten we
schooljaar 2020-2021 in een gerenoveerde
school. Wij zijn als team nu volop bezig met
inrichting wensen. Dat is een mooie opdracht,
want vanuit de visie van de school moet een
vertaalslag gemaakt worden naar de inrichting
van de school.

Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen
-

Grote verbouwing van de
school
Sinterklaas op de
Poeljeugd
Kerstviering
Leespunt Bibliotheek
Werkdagen Marleen de
Goeij
Serious Request
Belangrijke data

We zijn blij dat er zo in de school wordt
geïnvesteerd!
Sinterklaas op de Poeljeugd
We hebben goede hoop dat ook dit jaar
Sinterklaas op bezoek gaat komen bij ons op
school. Hij wil zijn verjaardag bij ons op school
komen vieren.
Als we het goed hebben begrepen komt
Sinterklaas rond 9.30 uur aan komt bij
school…….
Vervolgens zal hij bij alle groepen een bezoek
afleggen.
Daar maken we natuurlijk een feestje van!!!

Grote verbouwing van de school
Gelukkig kunnen we u melden dat we groen
licht hebben om de school ingrijpend te gaan
verbouwen. Dit betekent dat er binnen en
buiten aan het gebouw gewerkt gaat worden.
In het gebouw worden lokalen aangepakt,
doorbraken tussen de lokalen gemaakt, nieuwe
vloeren en plafonds, en een keukenblok in de
hal. Kortom, een make-over voor de school.
Met de interne verbouwing wordt gestart in de
meivakantie. De verbouwing kan echter niet in
twee weken uitgevoerd worden. We zullen in de
periode tussen meivakantie en zomervakantie
soms wat moeten “inschuiven”, meebewegen

De stal van Ozosnel!

Kerstviering
De kerstviering van 2019, we willen u graag op
de hoogte brengen van onze plannen.
We hebben dit jaar een viering met de kinderen
op donderdag 19 december van 17.30 uur tot
18.15 uur in school
Aansluitend is er een gezellig samenzijn met
ouders en kinderen in de kerk.
De ouders zijn vanaf 18.00 uur welkom in de
kerk. Alle kinderen komen met de juffen
gezamenlijk naar de kerk toegelopen om 18.15
uur.
We vragen uw medewerking voor het maken
van een klein hapje. Wij zorgen voor een
drankje.
Zo sluiten we samen de viering af.
De uitnodiging volgt nog. Maar deze informatie
is alvast prettig om te hebben.

Geachte lezer,
De gemeente Goes heeft besloten om per 1
januari 2020 de dienstverlening van de
Bibliobus in
’s Heer Hendrikskinderen te beëndigen.
Daarvoor in de plaats komt er een leespunt van
de Bibliotheek Oosterschelde in Christelijke
Basisschool De Poeljeugd.
De laatste dag waarop materialen in de
Bibliobus kunnen worden
geleend/ingeleverd is dinsdag 24 december
2019 van 10.30-11.30 uur.
Wat is een leespunt?
Een leespunt is een mini-bibliotheek met een
collectie boeken voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Het Leespunt is ook een afhaalpunt voor
volwassenen waar u gereserveerde materialen
van de Bibliotheek kunt afhalen en materialen
kunt inleveren. Boeken en andere materialen
reserveren kan via onze website:
www.bibliotheekoosterschelde.nl of via de
Zeeuwse Bibliotheken-app op uw telefoon of
tablet.
Informatiemiddag
Heeft u vragen of wilt u graag geïnformeerd
worden? D
 an bent u van harte welkom op de
informatiemiddag in CBS De Poeljeugd op:
woensdag 11
december van
14.00-16.00 uur.

Vrijdag 20 december gaan we nog een ochtend
naar school. Om 12.00 uur start de
kerstvakantie!
Leespunt bibliotheek
Ingezonden brief van de Bibliotheek
Onderwerp : Leespunt vervangt Bibliobus ’s
Heer Hendrikskinderen

Openingstijden
en
adres leespunt
Het
leespunt is iedere
woensdagmiddag geopend van 14.00-16.00
uur.
De eerste dag dat het nieuwe leespunt open is:
woensdag 8 januari 2020.
Het adres van het leespunt is:
Christelijke Basisschool De Poeljeugd
Plein 15; 4472 AT ’s Heer Hendrikskinderen
Met vriendelijke groet,

Belangrijke data
Jannie van Vugt,
Directeur Bibliotheek Oosterschelde

Werkdagen Marleen de Goeij
Wellicht handig om te weten. De komende
periode zijn mijn werkdagen; dinsdag,
woensdag en donderdag.
Per mail ben ik natuurlijk ook te bereiken. Ook
kunt u gebruik maken van de mail van school.
poeljeugd@alberoscholen.nl

Serious Request
Woensdag 18 december gaat de landelijke actie
van Serious Request van start in Goes. Daar
willen we graag aan meewerken!
In de week voor kerst gaan drie teams met
3FM-dj’s te voet door Nederland. Tijdens 3FM
Serious Request: The Lifeline komen zij in actie
voor slachtoffers van mensenhandel. Dit jaar
starten zij op 18 december op de Grote Markt in
Goes.
De afgelopen jaren hebben we ook al
meegewerkt aan activiteiten. Ouders van school
zijn hierbij betrokken en de kinderen hebben
geld ingezameld voor het goede doel.
Dus ook dit jaar willen we zeker meedoen! U
wordt nog op de hoogte gehouden van
activiteiten.

activiteit

datum

Sinterklaas

5 december

Leerlingraad

10 december

Informatiebijeenkoms
t
Bibliotheek

11 december
14.00 uur

Serious request

18 december

Kerstviering

19 december

start kerstvakantie

20 december om
12.00 uur!!

