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Beste ouders / verzorgers, de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar is klaar. Graag nemen we u weer
mee in het wel en wee van de school. Veel plezier met het lezen van de laatste nieuwtjes!
In deze nieuwsbrief:
- Omgekeerd 10 minuten gesprek
- KiVa (herhaling)
- Open dag 11 november
- Boekenmarkt en flessenactie
- Kaart in actie
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Deze week zijn de omgekeerde 10 minutengesprekken en kunt u met de leerkracht spreken over uw
kind. Dit gesprek heeft duidelijk een twee richting functie. Wij zijn erg geïnteresseerd hoe u uw kind
ervaart en ziet. Uw kind en de school en u als ouder zijn een belangrijke driehoek. De relatie tussen
deze drie willen we ten volle benutten.
Voor het gesprek is het handig om de vragenlijst die we u toesturen ingevuld mee te nemen.
Er is echter iets fout gegaan met het versturen van deze vragenlijst, die stuur ik u gelijk met deze
nieuwsbrief.
Het is hierdoor kort dag voor u, excuses voor de vertraging!
Hopelijk ziet u toch nog kans om in ieder geval de vragenlijst te lezen.

KiVa (herhaling)
KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en
oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJi
om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete
materialen voor ons, de leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele
groep bij het voorkomen en stoppen van pesten.
Op woensdag 25 november houden wij een informatieve ouderavond over KiVa. Deze wordt gegeven
door Lambert Pennings, KiVa trainer.
Het Kiva team van de Poeljeugd bestaat uit:
Geralda Polderdijk, Elize Stins en Carolien Rosier

Open dag 11 november
We zijn op dit moment hard aan de slag om een open dag te organiseren samen met Prokino, de
kinderopvangorganisatie. Zoals het er nu naar uit ziet wordt dat woensdag 11 november.
We willen in ’s Heer Hendrikskinderen zelf en in Goes West, door middel van een folder, een
uitnodiging sturen om de school te komen bezoeken. Het zou leuk zijn wanneer geïnteresseerde
ouders/kinderen de school kunnen bekijken. We willen een programma aanbieden onder schooltijd en
na schooltijd. Op die manier wordt zichtbaar hoe we de lessen ’s middags vormgeven en een soepele
overgang creëren naar de opvang en het programma wat daar aangeboden wordt. In de uitnodiging
staat ook vermeld: “CBS de Poeljeugd voor onderwijs en opvang” !!!

Boekenmarkt en flessenactie
We hebben vlak voor de herfstvakantie genoten van de kinderboekenweek en alles wat daarvoor is
georganiseerd. We hadden hele leuke werkstukken in de school, maar vooral ook veel “weetjes” in
school want dat er heel veel “RAAR MAAR WAAR” is, dat bleek tijdens dit project.
De afsluiting met de Boekenverkoop was weer een succes, er is voor €886,- besteed. Dat betekent
voor de school een mooi bedrag van €88,- wat we uit mogen geven bij Het paard van Troje.
Dank jullie allemaal!!!
De flessenactie loopt ten einde, we zijn de flessen aan het wegbrengen. We verzamelen de bonnetjes
en tellen we het geld op van wat we hebben ingeleverd. U hoort de eindopbrengst nog van ons!
Ook hiervoor dank voor het meedoen met deze actie!
Kaart in actie
We willen voor de aankomende periode een nieuwe actie starten.
Het is straks weer december en wensen we elkaar traditiegetrouw goede feestdagen en een mooi
nieuw jaar. Gelukkig worden er rond die tijd nog veel “gewone kaarten” gekocht en verstuurd.
We willen met de school en de kinderen het volgende organiseren: de kinderen maken een
wenskaart, die kaart wordt gedrukt en de gedrukte kaartjes kunnen worden verkocht.
De setjes kaarten worden op school bezorgd en uw kind kan aan familie/buren/vrienden een setje van
zijn/haar eigen gemaakte kerstkaart verkopen. Een gedeelte van de opbrengst is voor school.
We willen dit bedrag deels doneren aan een goed doel en deels voor school inzetten.
Van de week zullen de kinderen hun kunstkerstkaart maken en sturen we ze op zodat de setjes
binnen niet al te lange tijd op school worden afgeleverd.
PS De niet verkochte setjes kaarten worden teruggenomen.

Met vriendelijke groet
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