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Een nieuw schooljaar 

Wij hopen dat iedereen 

uitgerust en vol energie 

weer kan beginnen met 

school en werk. Wij hebben er weer zin in! 

 

Inloopmiddag 

Maandas a.s. is er van 16.00-17.00 in alle 

groepen inloopmiddag. U kunt dan kijken in 

de groep(en) van uw kind(eren). Er zullen 

materialen klaarliggen en u kunt evtueel 

vragen stellen. Ook worden met de ouders 

van groep 3, 5 en 7 een afspraak gemaakt 

voor een kennismakingsgesprek. 

 
Herstelproces juf Theuny. 

Binnenkort gaat het re-integratietraject van juf 

Theuny van start. 

Een dergelijk traject wordt altijd samen met de 

Arbo-arts opgesteld. 

Juf Theuny gaat starten met schoolwerk voor 

enkele uren per week. 

Zij gaat dan de administratieve zaken van de 

school behandelen: post, mail, rekeningen, 

mutaties. 

Er zal in overleg met en advies van de Arbo-

arts een opbouw in taken volgen. 

Het aanspreekpunt voor u, ouders, blijft 

voorlopig juf Minka. 

Op haar 'niet werkdagen' is juf Ellen dat. 

U kunt op vrijdagmiddag bij juf Minka terecht. 

Voor dringende zaken uiteraard ook op andere 

momenten maar graag na schooltijd. 

Ik ben blij dat juf Minka en juf Ellen en het 

team alles zo collegiaal oppakken en er samen 

voor zorgen dat alles weer goed verloopt. 

Heeft u vragen dan kunt u ook altijd met mij 

mailen: adejong@primas-scholengroep.nl 

 

Wij hopen op een voorspoedig herstel voor juf 

Theuny. 

 

Hartelijke groeten, 

Agnes de Jong 

Primas-scholengroep 

 

Zwangerschapsverlof en vervangingen. 

Juf Danitsja gaat begin oktober met  

zwangerschapsverlof. Wij hebben goede 

vervangers gevonden: juf Evelien komt op 

maandag extra werken en en juf Petra komt op 

dinsdag en woensdag. 

Juf Petra is al gestart op school om zodoende 

alles goed over te kunnen nemen. Daar zij 

ervaring heeft in alle groepen van de 

basisschool, zal juf Petra ook regelmatig op 

donderdag en vrijdag juf Minka en zo nu en 

dan juf Ellen vervangen. Juf Minka en juf Ellen 

kunnen dan de overige directietaken uitvoeren. 

Wij wensen juf Danitsja een voorspoedige 

bevalling toe! 

 

Opbrengst maandagmorgen spaarpot goede 

doelen ; 

We hebben het afgelopen schooljaar 180 

euro opgehaald voor Tinca en dit aan Mien 

de Bruin gegeven. Zij zal het gebruiken voor 

spullen, die ze in Roemenie nodig hebben en 

bedankt ons voor het sparen. 

We gaan met elkaar bedenken waar we dit 

jaar voor gaan sparen. U hoort het nog. 

 

 De Typetuin 

Locatie: CBS De Goede 

Polder 

Startdatum: maandag 3 

oktober 2016 

Starttijd: 15:15uur 

Voor meer informatie: www.typetuin.nl of bel 

naar 013-5220579. 
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Huiswerkklas                                             

De komende periode krijgen de kinderen van 

groep 7/8 huiswerk mee. Het is tot aan de 

herfstvakantie geen huiswerkklas. De 

kinderen en ouders kunnen deze periode 

bekijken of ze het nodig vinden om naar de 

huiswerkklas te gaan. Na de herfstvakantie 

starten we met de huiswerkklas. Dit jaar zal 

deze klas alleen voor de kinderen van groep 

7/8 zijn. Het zal voortaan op 

donderdagmiddag zijn van 15.00 – 15.45 bij 

juf Evelien. Hierover krijgt u later nog meer 

informatie.  

 

Bibliotheek op school en Columbus. 

 
De hulpouders van de bibliotheek op school 

zijn al weer bezig geweest om alles in orde 

te maken voor dit komende schooljaar. 

Op dinsdag 20 september kunnen ze weer 

een nieuw boek lenen. Dat gaat vast wel 

lukken met de nieuwe serie boeken die we 

voor de vakantie kregen. 

 

Columbus bus 1e keer: 29 september. Op de 

kalender van de ouders staat 22 september 

vermeld. Dit klopt dus niet.  

 

Vakantieverlof buiten schoolvakanties.  

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 

 

Ziekmelden 

Het komt regelmatig voor dat er te laat/of 

niet wordt doorgegeven dat een kind ziek is. 

Voor de leerkrachten erg vervelend. Wilt u 

voor schooltijd even bellen. Vanaf 8 uur is er 

altijd iemand aanwezig 

 

Ouderhulplijst 

We hebben  nog hulp nodig. Zie 

inventarisatie. U kunt zich aanmelden bij de 

leerkrachten.  

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek start officeel op 

woensdag 5 oktober. Vanwege een studiedag 

starten wij op maandag 3 oktober. Het 

thema is “jong en oud”. 

 

Groep 1 en 2  

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. 2 

nieuwe kinderen, Sem en Indy, zijn bij ons in 

de klas gekomen. Het thema waar we deze 

week mee gestart zijn: “Een nieuw 

schooljaar”. De letter van de week is: “v”en 

vanaf 19 september: “r”. Het zou fijn zijn als 

de kinderen van groep 2 dingen meebrengen 

om in de lettermuur te doen, die beginnen 

met de letter van de week.  

Het meespeelhalfuurtje is woensdag, 14 

september. 

Er hangt op de deur bij de ingang ook een 

oproep om mee te helpen om één en ander te 

schilderen op het kleuterplein. 

Woensdagmorgen, 28 september, verzorgt 

KV Ondo allerlei spelactiviteiten op het 

korfbalveld in St. Laurens. Een uitnodiging 

volgt nog.  

  

Groep 3/4 

We zijn  alweer een weekje bezig. Wat was 

het spannend op de eerste dag. Welkom voor 

alle nieuwe kinderen in groep 3 en welkom 

terug voor alle kinderen in groep 4.  

Ik hoop u te zien maandag tijdens de inloop! 

Wees welkom. 

 

Groep 5/6 

Met frisse moed zijn we deze week weer 

begonnen. Een andere samenstelling van de 

groep, maar ook met een nieuwe leerling, 

waar we voor de vakantie al mee hebben 

kennisgemaakt. Welkom Jadon in groep 5. 

We hopen dat je het hier snel naar je zin 

zult hebben. 

In de mail die jullie vorige week kregen, 

stond dat juf Elly op donderdagmorgen met 

groep 6 in de hal werkt. 

Gym: Op donderdag- en vrijdagmiddag is er 

gym. Donderdagmiddag geeft juf Elly dit aan 

groep 5 en 6 en op vrijdag juf Dorothea, 

Zorgt u er samen met uw kind voor dat hij 

zijn gymkleren op die dagen meeneemt? 

Huiswerk: Er zijn al wat kinderen die de 

huiswerkmap hebben meegenomen naar 

school. 



 
  

U krijgt binnenkort een mail met meer 

informatie over het huiswerk dat de 

kinderen zullen krijgen. De dag dat ze het 

mee krijgen wordt nu op een woensdag. Dan 

moet tevens het gemaakte huiswerk 

ingeleverd zijn. De map mogen ze alvast mee 

naar school nemen. 

Foto: Er zijn nog een aantal kinderen van wie 

we nog graag een pasfotootje willen hebben 

voor de verjaardagskalender. Geeft u het 

mee aan uw zoon of dochter?. 

Ik hoop u volgende week maandagmiddag op 

de inloopmiddag te zien. 

We op een fijn en leerzaam schooljaar. 

 

Groep7/8 

Het schooljaar is weer begonnen en ook de 

kinderen zijn al weer druk bezig in de klas. 

Dit jaar een jaar met wat veranderingen in 

de groep. Juf Danitsja zal 28 september 

voor het laatste op school zijn. Juf Petra 

gaat haar vervangen en stelt zich hieronder 

voor.  

De gym is ook veranderd in de klas. We 

gymmen voortaan op donderdag en vrijdag. 

Wilt u er voor zorgen uw kind geschikte 

gymkleding en gymschoenen op school heeft?  

Huiswerk krijgen de kinderen in groep 7/8 

binnenkort ook mee. Ze hebben allemaal al 

netjes een agenda. Wilt u hier ook geregeld 

in kijken voor het huiswerk of voor 

belangrijke data en uitjes?  

Mocht er iets zijn, dan bent u altijd welkom 

in de klas.  

 

Juf Petra stelt zich voor.  

Een nieuw schooljaar én een nieuwe 

leerkracht in groep 7/8. Mijn naam is Petra 

Jeronimus en tijdens het 

zwangerschapsverlof van juf Danitsja zal ik 

haar vervangen. Vanaf nu ben ik op dinsdag 

en woensdag al in de klas te vinden. We gaan 

er een leerzame en gezellige tijd van maken 

met elkaar! 

 

Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

 

 

Website 

Er wordt aan een nieuwe website voor school 

gewerkt. Dit gebeurt voor alle Primas 

scholen. De huidige website kan helaas niet 

meer aangevuld worden maar blijft voorlopig 

wel online. U kunt hierop nog wel de kalender 

voor het volgend schooljaar vinden.  

Het streven is dat de nieuwe website na de 

herfstvakantie online komt.  

 

toestemmingsformulier 

Komende week krijgen de leerlingen een 

formulier mee naar huis waarop u aan kunt 

geven of u toestemming geeft dat uw kind 

met foto op de website, facebook, enz. mag 

staan. Bij niet inleveren gaan we ervan uit 

dat het akkoord is.  

 

Contact Agnes de Jong alg. directeur 

tel. 0118-569194 

adejong@primas-scholengroep.nl 

 

vriendelijke groet,  

Minka Holtes 
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