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Een nieuw schooljaar 

 

 

Het schooljaar is weer  

begonnen en we gaan ons 

best doen om er met elkaar 

weer een fijn en leerzaam jaar van te maken. 

 

Inloopmiddag 

Maandag 4 september 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 

eventueel vragen stellen. Ook wordt met de 

ouders van groep 3, 5 en 7 een afspraak 

gemaakt voor een kennismakingsgesprek. 

U bent van harte welkom. De koffie staat 

klaar. 

 

Toestemmingsverklaring plaatsen foto’s 

Ieder schooljaar moeten wij u opnieuw 

schriftelijk toestemming vragen voor het 

mogen plaatsen van foto’s op de 

schoolwebsite enz. In de bijlage vindt u een 

formulier en vragen wij 

u dit in te vullen en ons 

retour te doen voor 

vrijdag 8 september a.s. 

Bij niet inleveren, gaan wij ervan uit dat u 

akkoord bent. 

 

Maandagmorgen zending. 

Vele jaren is het gebruik geweest om op 

maandagochtend geld in te zamelen voor een 

goed doel. De laatste jaren werd er, met 

name bij de hogere groepen door een zeer 

beperkt aantal kinderen geld meegenomen. 

We willen het dit jaar anders doen. We 

willen aan een aantal acties meedoen 

verdeeld over het schooljaar. Later hierover 

meer. 

 

Hoofdluiscontrole 

Afgelopen maandag is er 

gelukkig geen hoofdluis 

geconstateerd bij de 

controle. 

 

Ouderhulp 

We zijn heel blij met de hulp die we dit jaar 

weer tegemoet mogen zien. U wordt door de 

leerkracht benaderd voor verdere afspraken 

of dit is inmiddels al gebeurd. 

We kunnen nog hulp gebruiken bij het 

ontdekkasteel (techniek) in alle groepen. 

Groep 1-2 op een middag in overleg; 

Groep 3-4  1 x per 14 dagen op 

maandagmiddag van 14.30 – 15.15 uur; 

Groep 5-6 op maandagmiddag van 14.15 – 

15.15 uur; 

Groep 7-8 op vrijdagmiddag van 14.15 – 15.15 

uur. 

De leerkracht kan u meer informatie geven 

over de begeleiding van de lessen.  

 

Gymtijden en gymspullen 

Groep 1 en 2: donderdag 09.00-10.00 uur      

(Speellokaal)  

Groep 3 en 4: donderdag 13.45-14.30 uur  

Groep 5 en 6: donderdag 14.30-15.15 uur 

vrijdag 13.15 -14.00 uur 

Groep 7 en 8: donderdag 13.00-13.45 uur 

vrijdag 14.00 -14.45 uur   

De gymlessen worden gegeven door een 

groepsleerkracht waarbij de volgende 

kleding voorgeschreven is: korte broek met 

een shirt of een gympakje en gymschoenen 

zonder zwarte zolen. De kinderen van groep 

1 en 2 krijgen gymles in het speellokaal van 
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de school. Geeft u uw kind, wanneer het op 

school komt een paar gymschoenen mee die 

het zelf gemakkelijk aan en uit kan trekken. 

Ouders, geeft u op de gymdagen de 

benodigde kleding mee? Controleert u even 

na de vakantie of schoenen en kleding nog 

passen en voorziet u schoenen en kleding van 

naam of kenteken. Als uw kind om een of 

andere reden niet mag deelnemen aan een 

gymles, dan ontvangen we graag een 

schriftelijk berichtje hierover!  

NB. voor groep 3 t/m 8 geldt: 3x gymspullen 

vergeten is 1x niet mee gymmen! 

 

Let op: i.v.m. de gymtijd op donderdag heeft 

groep 7-8 les van 13.00 tot 15.00! 

 

Huiswerkklas                                             

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. Deze klas is voor de kinderen 

van groep 7/8 op donderdagmiddag 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. 

U krijgt bericht wanneer we weer gaan 

starten met de uitleen 

 

Columbus bus 1e keer:  

donderdag 7 september.  

 

Van wie zijn deze spullen? 

Deze spullen zijn blijven liggen op school 

voor de vakantie.  

 
 

Groep 1-2 

Meespeelhalfuurtje woensdag 6 september 

a.s. van 8.30- 9.00 uur. 

Letter van de week is de letter “d”. Het 

thema van ons project is “de boerderij”.  

 

Groep 7-8 

In het kader van cultuuronderwijs gaan de 

groepen 7-8 van de Primasscholen een 

bezoek brengen aan het Rijksmuseum in 

Amsterdam. 

Onze groep 7-8 zal op 26 september a.s. per 

bus richting Amsterdam gaan.  

Nadere informatie voor de groep volgt. 

 

Ziekmelden  

Wilt u voor schooltijd even 

bellen. Vanaf 8 uur is er 

altijd iemand aanwezig. 

 

Vakantieverlof buiten schoolvakanties.  

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids hfd. 7.8 

 

Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

Website 

www.goedepolder.nl 

 

Vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 

 


