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Studiedag 5 oktober 

Woensdag hebben alle 

kinderen vrij i.v.m. een 

studiedag van alle 

leerkrachten van de Primas scholen. 

(zie schoolkalender) 

 

Herfstvakantie 

De hersftvakantie is van maandag 24 

oktober tot en met vrijdag 28 oktober 

 

Schoonmaak 

Dinsdagavond 18 oktober vanaf 19.00u. 

In overleg met de klankbordgroep hebben 

we besloten om over te gaan op 1 

schoonmaakavond in het najaar en 1 in het 

voorjaar. We hopen op een grote opkomst. 

(zie uitnodiging) 

 

Opbrengst maandagmorgen spaarpot goede 

doelen ; 

We hebben het afgelopen schooljaar 180 

euro opgehaald voor Tinca. Inmiddels 

hebben we een bedankbrief gekregen, 

waarin de Vrienden van Tinca laten weten 

dat ze het geld dit najaar zullen gebruiken 

voor voedselpakketten en andere 

noodzakelijke dingen. 

 

 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. 

Wilt u de kinderen wat te drinken en eten 

meegeven. 

 

Bibliotheek op school en Columbus. 

 
De hulpouders van de bibliotheek op school 

zijn inmiddels gestart met de 

schoolbibliotheek. 

 

Columbus bus 2e keer: 3 november 

 

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 zoeken nog: 

Leesouder(s) voor groep 5 en 6(8.30u-9.00u) 

Leesouder(s)  voor groep 7en 8(8.30u-9.00u) 

Ouders voor de kerstwerkgroep 

(viering op school) 

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek start officeel op 

woensdag 5 oktober. Vanwege een studiedag 

zijn wij gestart op maandag 3 oktober. Het 

thema is “voor altijd jong”. 

Vrijdag 14 oktober sluiten we de 

kinderboekenweek af met een 

voorlees/tekenwedstrijd. Dit jaar zullen 

opa’s en oma’s de jury zijn. 
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Groep 1 en 2  

Donderdagmorgen 6 oktober: 

Ipv de gymles gaan we appels plukken bij 

camping “Molenzicht”. 

Vrijdagmorgen 7 oktober : 

meespeelhalfuurtje 8.30u.-9.00u. 

 

Deze morgen zullen ook de kinderen van de 

peuterspeelzaal  bij ons komen in het kader 

van de kinderboekenweek “voor altijd jong”. 

Er wordt een prentenboek voorgelezen en 

we gaan samen spelen met de materialen uit 

de klas. 

Ons schatkistthema gaat deze weken over 

“boeken”. 

De letters die aangeboden worden zijn de:  

“j, o”. 

Maandagmorgen 17 oktober gaan we met 

groep 1 t/m 4 naar het bos. De details 

volgen later in een aparte brief.  

 

Groep 3/4 

Na de herfstvakantie is het de bedoeling 

dat alle kinderen door de achterdeur naar 

binnen komen (zowel ’s ochtends als ‘s 

middags). Ons advies is vanaf dan: neem 

zoveel mogelijk afscheid bij de deur of bij 

het hek.  

Vrijdagmorgen 7 en 14 oktober zal juf 

Petra voor groep 3/4 staan.  

Maandagmorgen 17 oktober gaan we met 

groep 1 t/m 4 naar het bos. De details 

volgen later in een aparte brief.  

 

Groep 5/6 

Bewegen: Elke dag lopen we met de 

kinderen de Daily Mile……. We joggen dan 

over de stoep en kunnen op die manier 

heerlijk bewegen en ons hoofd weer leeg 

maken. Daarna kunnen we ons weer beter 

concentreren op de lessen. Zorg dat er 

sportschoenen op school liggen . 

Op woensdag 12 oktober a.s. gaan we met 

groep 5/6 naar het pop-up museum van Wim 

Hofman bij het kindcentrum Pien te 

Koudekerke. 

We worden met de bus opgehaald om 8.25 

uur. De kinderen moeten die morgen dus om  

8.15  uur op school zijn. We zijn uiteraard 

op tijd weer terug. 

 

Groep 7/8  

21 oktober Boerderijdag. We zijn 

uitgenodigd om op een boerderij in 

Biggekerke te komen kijken hoe het er 

allemaal aan toe gaat.  

2 november zullen we een bezoek brengen 

aan de synagoge in Middelburg. 8 november 

is de herdenking in het dorp. Ook wij zullen 

hier weer aan deelnemen. Deze middag 

zullen we naar het Polderhuis in Westkapelle 

gaan.  

Informatie over deze activiteiten krijgen de 

kinderen nog mee.  

 

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 dit schooljaar vinden.  

Het streven is dat de nieuwe website na de 

herfstvakantie online komt. 

 

Contact Agnes de Jong alg. directeur 

tel. 0118-569194 

adejong@primas-scholengroep.nl 

 

vriendelijke groet,  

Minka Holtes 
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