Nieuwsbrief September
2019

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

Verbouwing Poeljeugd
Informatiebijeenkomst 2
oktober
Kinderboekenweek
Stagiaires, vrijwilligers op
school
Leespunt bibliotheek
Herfstvakantie
Opslag decorstukken
Schoolfruit
Belangrijke data

Informatiebijeenkomst groepen
woensdag 2 oktober
We hebben dit jaar gekozen voor een
andere vorm om de groepsinformatie
aan u door te geven. Waar het eerst
een verhaal van de juf was met een
presentatie, willen we nu meer met u
in gesprek. En er is ook een rol voor
de kinderen, want die maken
dagelijks mee hoe het reilen en zeilen
in de groep verloopt. De tijd is van
17.00 - 18.00 uur. U kunt binnenlopen
wanneer het u schikt. Er is geen
centraal startmoment.
Naast de informatie uit de groepen is
er ook informatie van
-de Activiteiten Commissie,
-de Medezeggenschapsraad
-de kinderopvang
In de hal staan vertegenwoordigers
van de AC, MR en Prokino
Kinderboekenweek

Verbouwing Poeljeugd
Binnenkort zullen er werkzaamheden
starten op school. We gaan beginnen
met het verbouwen van de lokalen
van de onderbouw. Er wordt ruimte
gecreëerd bij kinderopvang Prokino.
Dit schooljaar zal stukje bij beetje het
hele gebouw worden aangepakt. Ik
houd u zo goed mogelijk op de
hoogte.

Woensdag 2 oktober is ook de start
van de kinderboekenweek. U heeft
hier al bericht van gekregen. We
gaan er een hele leuke week van
maken! De kinderen komen met

allerlei leesvormen/momenten in
aanraking. Het thema is super
leuk….”Reis mee”
Ook is er weer gelegenheid om
boeken te kopen. In samenwerking
met boekhandel Paard van Troje is er
dinsdag 8 oktober een boekenstand
in de hal.
Attentie: er is GEEN pin aanwezig,
dus alleen contant betalen.
Afgelopen jaar hebben we dit voor
het eerst georganiseerd gelijk na
schooltijd. Omdat dit wederzijds goed
is bevallen gaan we ook dit jaar dit zo
organiseren. Van 14.00 - 15.30 uur is
de “boekwinkel” geopend!
Stagiaires/vrijwilligers op school
Naast alle juffen die op school
werken ziet u wellicht ook andere
“gezichten” in school. We hebben
eigenlijk elk jaar ook jonge mensen
die voor hun opleiding in de school
stage komen lopen. We zijn dit
schooljaar gestart met meester
Reinier in groep 7/ 8, meester Menno
in groep 3/ 4, juf Kelly bij de
kinderopvang, juf Eva bij de
kinderopvang en bij groep 1/2/3 op
vrijdag.

We zijn in gesprek met de bibliotheek
Oosterschelde over het starten van
een leespunt van de bibliotheek in de
school. We kunnen dan gebruik
maken van de diensten van de
bibliotheek. Na schooltijd is op
vastgestelde tijden het leespunt open
voor mensen uit ‘s Heer
Hendrikskinderen om boeken te
komen lenen. Een mooie
samenwerking en een mooie kans
voor de school! We streven naar
opening van het leespunt na de
kerstvakantie.
Herfstvakantie
Omdat regio zuid het eerst gestart is
na de zomervakantie hebben wij ook
het eerst herfstvakantie. Wij hebben
vrij de week van 14 t/m 18 oktober.
De rest van het land heeft een week
later vrij.

Naast de stagiaires hebben we op
vrijdag ook juf Shirin die elke vrijdag
vrijwilligerswerk komt doen in
verschillende groepen.
Leespunt bibliotheek
Opslag decorstukken
Wie zou ons kunnen helpen met opslag van
decorstukken? We hebben de decorstukken nu
staan in een schuur/loods via een ouder van

school. Deze plek moet echter per 1 december
leeg. We zoeken dus vervangende ruimte. Het
gaat om een aantal panelen, 2.50 m bij 1.50 m
Weet u een plek of heeft u zelf ruimte……?
Graag, we houden ons van harte aanbevolen.
Kunt u dan contact opnemen met school?
Schoolfruit
Gelukkig, we zijn weer ingeloot voor het
schoolfruit!!! Dit betekent dat we vanaf eind
oktober (in de week van 28 oktober) tot half
april weer drie keer in de week schoolfruit
krijgen. Het gezonde tussendoortje! De
bezorgdagen worden nog doorgegeven.

Belangrijke data

activiteit

datum

informatie
bijeenkomst groepen

2 oktober, inloop
17.00 - 18.00 uur

kinderboekenweek

2 t/m 11 oktober

boekenverkoop
Paard van Troje
contant betalen

8 oktober
14.00 - 15.30 uur

herfstvakantie

14 t/m 18 oktober

schoolfruit 3 keer in
de week

vanaf week 44
(week van 28
oktober)

