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oplossing moeten hebben. Graag een berichtje
naar mij:
m.degoeij@alberoscholen.nl
Oud lesmateriaal van Veilig Leren Lezen
In de grote hal staan een paar dozen met oud
lesmateriaal van onze oude leesmethode van
groep 3.
U kunt er in neuzen en meenemen wat u kunt
gebruiken. Wij doen het weg. Maandag 11
november gaat het definitief weg.

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

Schoolfruit
Decorstukken
Oud lesmateriaal Veilig
Leren Lezen
Muziek op de Poeljeugd
Studiedag 14 november
Belangrijke data

Schoolfruit
Gelukkig, we zijn weer ingeloot voor het
schoolfruit!!! Dit betekent dat we vanaf 12
november tot half april weer drie keer in de
week schoolfruit krijgen. Het gezonde
tussendoortje! Woensdag, donderdag en
vrijdag!

Muziek op de Poeljeugd

Decorstukken
De nood is “hoog”, wie kent er iemand die de
decorstukken op zou kunnen slaan? We
zouden voor zaterdag 9 november een

Vanaf maandag 28 oktober krijgen de kinderen
van de Poeljeugd muziekles van Josje de Regt!
Zij zorgt voor inspirerende leuke muzieklessen
en geeft daarbij ook voorbeelden aan de
leerkrachten. Het muziekonderwijs op school
krijgt hiermee een flinke input!
Uw kind zal vast vertellen thuis wat hij/zij

gedaan heeft met muziek. Voor alle kinderen
op maandagmorgen en na de kerst nog een
aantal donderdagen.

Studiedag 14 november
Op donderdag 14 november is de school dicht
vanwege een studiedag. We gaan die dag aan
de slag met de inrichting van de school (ivm de
verbouwing) met muziek en met onze
kernwaarden.
Deze dag stond al vast vanaf begin van dit
schooljaar. Dat hij nu dicht bij de stakingsdag is
komt voor u wellicht niet handig uit. Maar we
hebben de studiedagen al gecommuniceerd en
willen dit wel door laten gaan.

Oudercafé
Heeft u zin om even op school een kopje thee
of koffie te drinken? Even gezellig aanschuiven
om bij te praten?
U bent welkom op woensdag 20 november,
gelijk om 8.30 uur!

Belangrijke data

activiteit

datum

schoolfruit

vanaf woensdag 13
november
elke week op
woensdag/donderda
g/vrijdag

decorstukken weg

zaterdag 9 november

studiedag team
Poeljeugd

14 november

oudercafe

woensdag 20
november

oudergesprekken

in de week van 25
november, u krijgt
hiervoor nog een
uitnodiging om in te
schrijven

