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Beste ouders / verzorgers, de eerste 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:
- Kiva
- Bibliotheek consulent
- Actie Rodekruis
- Studiedag Missie/Visie
- Prokino
- Ingezonden stuk Hobbyclub
KiVa
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.
KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve
groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer training en bijscholing voor
leerkrachten. Wij hebben 9 september een training dag gehad. De methode bestaat uit tien thema’s
met diverse lessen, een computerspel voor leerlingen en sociaal-emotionele monitoring. Als pesten of
andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (groepsgesprekken,
steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het pesten op te lossen.
Op woensdag 25 november houden wij een informatieve ouderavond over KiVa. Deze wordt gegeven
door Lambert Pennings, KiVa trainer.
Afgelopen week was de week tegen het pesten en was er veel aandacht hiervoor. Gelukkig kunnen
wij melden dat we al actief begonnen zijn met deze methode.

Leesconsulent Bibliotheek
Ik ben juf Heidi en ik ben de leesconsulent bij jullie op school. Een leesconsulent is iemand die ervoor
wil zorgen dat kinderen graag boeken lezen. Ik geef jullie het komende jaar allerlei boekentips en dan
hoop ik natuurlijk dat jij die boeken wilt gaan lezen
Als je lid bent van de bibliotheek, kan je deze boeken komen lenen in de bieb. Je kan ze ook
e

reserveren. En dat is tot je 18 jaar helemaal GRATIS! Naast boeken hebben we natuurlijk nog veel
meer in de bibliotheek. Denk maar aan luisterboeken, dvd’s, strips en tijdschriften.

In mijn lessen geef ik je handige tips, laat ik boeken zien, lees ik voor en doen we opdrachten rondom
boeken.

Mijn streven is om voor ieder kind een geschikt boek te vinden. Frank Serafini
zei ooit ‘Kinderen die een hekel hebben aan lezen bestaan niet. Ze hebben
alleen het juiste boek nog niet gevonden’. Daar ga ik voor!

Actie Rodekruis
We hebben als team de hoofden bij elkaar gestoken en vinden het een goed plan om de actie van het
Rode Kruis te ondersteunen. We willen statiegeldflessen gaan sparen en ons zendingsgeld de
komende tijd inzamelen voor giro 6868.
In de hal maken we een “bak” waar de lege flessen in kunnen. Alle acties helpen zoals ook hieronder
in de actiefolder staat verwoord!
Kom in actie

17 september 2015

U heeft het vast al gelezen of gehoord: de wereld telt op dit moment 60 miljoen vluchtelingen. Ze zijn op de
vlucht voor geweld en conflicten in eigen land. Nog nooit verlieten zoveel mensen huis en haard op zoek naar
veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Onder hen zijn ook duizenden kinderen die de steun van hun
leeftijdsgenootjes goed kunnen gebruiken. U kunt met uw school een verschil maken voor deze vluchtelingen.
Kom in actie en steun de vluchtelingen met uw school!

Start met uw leerlingen één of meerdere leuke acties om geld in te
zamelen. Dit kan variëren van sponsorloop tot flesseninzameling, van
een fancy fair tot “heitje voor een karweitje”. Elke donatie die hiermee
binnenkomt draagt bij aan de essentiële hulp voor vluchtelingen over
de hele wereld. Voor inspiratie of het starten van een actie ga naar de
Kom In Actie pagina.

Positief initiatief
De kinderen die aankomen hebben een lange, gevaarlijke reis achter
de rug. Ze zijn in een vreemd land, spreken de taal niet en hebben
geen speelgoed of vriendjes. U kunt met uw leerlingen deze kinderen
een warm hart toe dragen. Bijvoorbeeld door tekeningen te maken of
rugzakjes voor school samen te stellen. Heeft u ook een positief
initiatief? Neem dan contact op via contact@hulpvoorvluchtelingen.nl

Studiedag Missie Visie 29 september

We hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan onze missie en visie voor het nieuwe schoolplan. We
willen daar verder invulling aan gaan geven. We werken al doelgericht aan ONZE school en hoe die
eruit moet zien. U heeft al kunnen zien dat we met nieuwe methodes werken, met ateliers werken, met
groepsdoorbrekende activiteiten werken en veel buiten werken als het kan “Out door Learning. Maar
dinsdag gaan we verder met het uitwerken van onze ideeën.

We realiseren ons dat het onderwijs van nu meer moet bieden dan wat we gewend zijn. Het wordt ook
wel 21th century skills genoemd waar we aan moeten werken.

Als je blijft doen wat je deed, houdt je wat je hebt. Maar als we nadenken over waar we accenten
moeten leggen ga je onderwijs bieden wat actueel is en toekomstgericht.

Onze missie

De kinderen op de Poeljeugd mogen leren in een veilige, uitdagende, betekenisvolle leeromgeving.
Ze ontwikkelen vaardigheden, werken aan hun competenties en kunnen alleen of met elkaar leren
zodat ze zelfstandige, sociale en medeverantwoordelijke wereldburgers mogen worden.
Onze visie

Op de Poeljeugd streven we naar optimaal presterende kinderen . We zien het individuele kind en
zijn functioneren in een groep en streven ernaar dat hij volledig tot ontplooiing mag komen.

Dat is ons doel. De kinderen spelen en leren samen en ontdekken hun talenten. Ze kunnen trots zijn
op zichzelf, in hun eigen kracht staan, leren doorzetten en grenzen verleggen door hen (mede)
verantwoordelijk te laten zijn voor hun leerproces. Door hen te leren reflecteren op hun werk,
taakaanpak en hun gedrag leren ze bewust de juiste vaardigheden toe te passen en gebruik te maken
van hun competenties.
Ook de leerkrachten op de Poeljeugd reflecteren op hun werk, doen onderzoek naar nieuwe
inzichten in het onderwijs vanuit het streven naar kwaliteit en steeds verder ontwikkelen van
vakmanschap. Dit vindt plaats binnen een professionele organisatie waar steeds wordt gewerkt aan
kwaliteit.
De school biedt de kinderen een geborgen gevoel. We streven naar een school waar het veilig is, in
de school maar zeker ook buiten de school. We maken dat het leren betekenisvol plaats kan vinden
in en buiten de school. De inrichting van de school is er op gericht dat we die betekenisvol,
duurzaam en uitdagend maken. Daarbij willen we de naaste omgeving ook inzetten, we hebben veel
mogelijkheden om gebruik te maken van een rijke leeromgeving.
We leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor elkaar en verantwoordelijk te zijn voor hun
omgeving. De christelijke identiteit van de school komt tot uitdrukking in het aanbod van verhalen
en is een inspiratiebron voor het handelen vanuit het christelijk geloof. Er wordt aandacht
geschonken aan de verscheidenheid van mensen, verschillen worden erkend en gerespecteerd.
We werken en leven in een school als een “huis”, ons huis waarin je mag zijn en ontdekken wie je
bent.
Ons motto is dan ook: “Je wordt er gekend en erkend met al je talent! “

Prokino
Onze Nieuwe “Inwoners” zijn Kinderopvang Juultje de Poeljeugd.
We zijn blij met wat de eerste weken ons hebben gebracht.
Het is nog de bedoeling dat we een openingsfeest gaan geven, dat gaan we op korte termijn
organiseren. Om alvast kennis te maken hebben de leidsters een stukje voor de nieuwsbrief
geschreven.
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn Chiara en Michelle van de bso de Poeljeugd!
Dit nieuwe schooljaar zijn wij met veel plezier opgestart.
Op de bso werken we met thema's van het programma DOEN!
Dit houdt in; iedere week een nieuw thema en korte leuke activiteiten voor de kinderen!
Jullie zijn van harte welkom om een kijkje te nemen op de bso.
Groeten Chiara en Michelle

Ingezonden stuk van de Hobbyclub

Hallo iedereen,
Binnenkort gaat de hobbyclub weer van start.
Wij zijn er weer helemaal klaar voor, jullie ook?!
We hebben al weer een heleboel leuke knutselideeën en zouden het heel leuk vinden als jullie
ook weer komen!
Ben je nieuw op school? Kom dan zeker eens gezellig knutselen aan de knutseltafel en zit je
in groep 5 of hoger dan mag je ook aan de slag aan de techniektafel.
Jullie zijn van harte welkom! Kinderen van groep 1 en 2 wel altijd onder begeleiding van een
volwassene.
Vanwege de nieuwe schooltijden starten we de hobbyclub voortaan om 14.30 uur tot 15.45
uur in het Heer Hendrikhuis.
Uiteraard kunnen we niet zonder de hulp van handige mama`s, papa`s, opa`s of oma`s die het
leuk vinden om te helpen. Wie kan ons komen helpen? Graag jullie reactie
naar Lies1974@me.com.
De hobbyclub start weer op 21 oktober en we hopen er met elkaar weer een gezellig
knutselseizoen van te maken. Tot gauw!
Groeten,
Annelies en Martine

