Poelpraat
17 januari 2018.
Welkom
Op 6 januari is Wesam 4 jaar geworden en is hij
gestart in de klas van Rayke en Henriëtte. Welkom op
de Vorsenpoel Wesam.
Instroomgroep
Toen we in mei vorig jaar de groepsindeling maakten,
zag het er naar uit dat de kleuterklassen zouden
uitgroeien naar 28 kinderen aan het einde van het
jaar. Hierna hebben we nog veel aanmeldingen
gekregen, waardoor de leerlingaantallen ver boven de
30 uit zouden komen. Dat is natuurlijk niet goed voor
de kinderen, die als 4-jarige instromen in een hele
grote groep. Vandaar dat we in overleg met het
bestuur besloten hebben, om per 1 maart te starten
met een instroomgroep. Deze groep zal klein starten
en uitgroeien tot ongeveer 18 leerlingen. Hierdoor
blijven de andere groepen ook kleiner (ongeveer 26
leerlingen). Voor de bezetting van de instroomgroep is
een vacature uitgezet.
Nationale voorleesdagen
op 24 januari starten de
nationale voorleesdagen. Deze
dagen zijn bedoeld om het
lezen en voorlezen te
stimuleren. Op de Vorsenpoel hebben we besloten
niet te starten met een voorleesontbijt, maar met een
voorlees-carrousel. Hierbij zullen alle leerkrachten een
stukje voorlezen in een andere groep. In de groepen 1
en 2 zal de acteur en presentator Geert Hoes komen
voorlezen. Voor u als ouder is het een mooie
gelegenheid om weer eens een voorleesboek uit de
kast te pakken en samen gezellig een stukje te lezen
(als u dat al niet deed).
Boekenmarkt
Vanwege de nationale voorleesdagen organiseren we
een boekenmarkt. Heeft u thuis nog (kinder)boeken
die er goed uitzien maar niet meer gelezen worden,
dan kunt u die inleveren bij de leerkracht. Deze
boeken zullen op 28 februari tussen 12.30 uur en

13.30 uur verkocht worden in de Aula. Van de
opbrengst kopen we ….. nieuwe boeken.
Nieuws van de Parochie.
Beste kinderen, ouders,
Aankomend weekend zullen de communicanten van
alle Boxtelse scholen zich voorstellen in twee
Presentatievieringen in de Sint Petrusbasiliek.
- Op zaterdag 20 januari om 19:00 uur stellen
communicanten van De Vorsenpoel, De
Hobbendonken, De Beemden en Sint Petrusschool
zich voor.
- Op zondag 21 januari om 10:30 uur stellen
communicanten van de Molenwijkschool, Prinses
Amaliaschool en Angelaschool zich voor.
Vind jij het leuk om bij een van deze
Presentatievieringen mee te zingen met het
kinderkoor? Of misschien wel bij beide vieringen?
Geef je dan snel op via
kinderkoor@heilighartparochie.nl
Voorafgaand aan de Viering worden de liedjes
geoefend.
Heb je vragen omtrent Gezinsvieringen? Mail ons
gerust! gezinsviering@heilighartparochie.nl
Van harte welkom allemaal!!
Thema-avond: 1 maart
Op 1 maart organiseren we een themabijeenkomst
van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het eerste uur zullen we
u op de hoogte brengen van de stand van zaken bij
PBS en van de ontwikkelingen binnen de school. In het
tweede uur krijgt u weer volop de gelegenheid om in
gesprek te gaan over een aantal thema’s, om op die
manier uw mening kenbaar te maken. We zullen daar
weer een leuke en actieve werkvorm voor kiezen. U
kunt 1 maart dus alvast noteren in uw agenda.

De volgende Poelpraat verschijnt op 31 januari.

