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Personeel en eindfeest. 

Gisteren hebben we een schitterend 

eindfeest kunnen vieren met afscheid van 

juf Danitsja! 

We wensen juf Danitsja veel succes na de 

zomervakantie op CBS ’t Klinket in 

Koudekerke. 

Vlak voor de vakantie zijn er nog nieuwe 

ontwikken. Juf Dorothea gaat op CBS De 

Wegwijzer werken in Serooskerke. Zij gaat 

daar twee dagen lesgeven in groep 1-2. Op 

vrijdag blijft ze bij ons op school. 

 

Schoolgids en kalender 2017-2018. 

In de bijlage ontvangt u de schoolgids voor 

komend schooljaar. 

De kalender kunt u vinden op onze website 

onder het kopje agenda. 

Informatie over de groepsorganisatie ( 

welke leerkracht in welke klas) de gymtijden 

en de schoolvakanties vindt u in de 

schoolgids in deel 2 praktische schoolzaken 

ABC en vindt u ook voor het gemak in een 

aparte bijlage. 

 

Sponsoractiviteit “de langste koffietafel 

van Vrouwenpolder”. 

Deze actie was een enorm succes. Er is heel 

veel lekkers gebakken en we hebben enorm 

veel bezoek gehad en leuke reacties! 

De actie heeft € 360,00 opgebracht. 

Hiervoor kunnen we o.a. weer nieuw 

speelgoed kopen voor in de pauzes. 

 

Opbrengst zending maandagmorgen 

Dit jaar hebben we gespaard  voor stichting 

vluchtelingenwerk. 

 

De opbrengst was € 270,00.  

 

Bibliotheek op school en de Columbus 

In de vakantie kunt u gebruik maken van de 

VakantieBieb-app! 

Dankzij deze app kunnen kinderen ook in de 

zomer blijven lezen. Door te blijven lezen 

tijdens de vakantie  wordt  de terugval van 

het AVI-lezen tegengegaan. Dat is natuurlijk 

geweldig.  

De app kan vanaf 1 juni gedownload worden . 

Hoe u dit kunt doen is te zien op het 

instructiefilmpje op www.vakantiebieb.nl 

 

Musical groep 7-8. 

De kinderen van groep 7-8 hebben weer een 

schitterende musical ten tonele gebracht. 

De kosten van de nusical lopen altijd 

behoorlijk op. Om die reden vragen we sinds 

vorig schooljaar entreegeld  

Van de entreegelden hebben we de aanschaf 

van de musical en de huur van de stoelen 

kunnen betalen! 

 

Website 

www.goedepolder.nl  

Neemt u gerust eens een kijkje! 

 

 Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

vriendelijke groeten en een fijne vakantie 

gewenst. 

Theuny Hoekstra- Flikweert 
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