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Website 

Hoera onze  nieuwe website is online 

www.goedepolder.nl  

Neemt u gerust eens een kijkje! 

Ook deze nieuwsbrief kunt u hierop vinden. 

 

Nationaal schoolontbijt 

Vrijdag 11 november doen wij mee met het 

nationaal schoolontbijt. In de bijlage vindt u 

hierover meer informatie 

 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie is van vrijdag 23 december 

12.00u. tot en met vrijdag 6 januari 2017. 

Groep 5 t/m 8 is dus vrijdagmiddag vrij.  

 

Schoonmaak 

Dinsdagavond 18 oktober is er door veel 

ouders schoongemaakt. Fijn dat er een grote 

opkomst was. Heeft 

u nog een verloren  

uurtje over de 

komende tijd kom  

gerust, want nog  

niet alles is gedaan.  

(in overleg met groepsleerkracht) 

 

Opbrengst zendig maandagmorgen 

Het komende jaar sparen we met de 

maandagochtend zending voor stichting 

vluchtelingewerk. Ook zal er tijdens de 

kerstviering een collecte gehouden worden. 

De opbrengst is eveneens voor stichting 

vluchtelingenwerk.  

 

 

De Typetuin 

Locatie: CBS De Goede Polder 

Starttijd: 15:15uur 

Voor meer informatie: www.typetuin.nl of bel 

naar 013-5220579. 

Wilt u de kinderen wat te drinken en eten 

meegeven. 

De typeles van 16 januari wordt 

verplaatst naar 9 januari! 

 

Bibliotheek op school en de Columbus 

Elke dinsdagmiddag kunnen de kinderen hun 

boeken van de “bieb op school” ruilen voor 

een nieuw boek.  

 

De Columbus komt weer op donderdag 1 

december en op donderdag 12 januari.  

Tot aan de kerstvakantie zal juf Ine van de 

bibliobus elke woensdag bij ons op school in 

alle klassen lessen verzorgen rondom 

boeken.  

 

Vakantieverlof buiten schooltijden 

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 

 

Leerplichtambtenaar 

Vanuit het bureau leerplicht zullen controles 

worden uitgevoerd op scholen. Onlangs heeft 

de leerplichtambtenaar een bezoek gebracht 

aan één van onze scholen. U ontvangt 

eerdaags een mail met daarin de afspraken 

en regels.   

 

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 

Sinterklaas 

Vrijdag 2 december vieren we het 

Sinterklaasfeest. We volgen het 

sinterklaasjournaal in de groepen 1 t/m 4 
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Oproep 

Wij hebben op school een fijne werkplek 

gemaakt voor kinderen die uit de klas 

werken met een juf. Echter doet hier de 

verwarming het nog niet. Wie heeft er voor 

ons tijdelijk een kacheltje te leen. 

 

Serious Request 

Ook dit jaar doen we weer mee met de actie 

voor Serious request. Het thema is dit jaar: 

“de stille killer longontsteking”. Om de pijn 

bij het hoesten te verzachten heeft de 

jeugdraad Veere bedacht dat er dit jaar 

zakjes drop verkocht gaan worden. U wordt 

hier t.z.t. nader over geonformeerd.  

 

Groep 1 en 2  

Ons schatkistthema gaat deze week nog 

over de herfst en vanaf volgende week is ons 

thema sint en piet. 

De letters die aangeboden worden zijn vanaf 

7 november: “h” en vanaf 21 november: “s”. 

In december is er geen meespeelhalfuurtje. 

 

Groep 3/4 

Wij werken over het thema “eet smakelijk” 

de komende 2 weken.  

Vanaf vorige week krijgen de kinderen van 

groep 4 huiswerk mee om de tafels te 

oefenen. U heeft hierover een brief gehad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5/6 

Afgelopen vrijdag hebben we met de 

kinderen lootjes getrokken voor het 

sinterklaasfeest. Als het goed is hebben de 

kinderen de brief mee naar huis genomen 

met alle informatie! 

 

Groep 7/8  

Natuurlijk heeft groep 7/8 ook lootjes 

getrokken. We wensen iedereen veel plezier 

bij het maken van de surprise. 

A.s. dinsdag staat in het teken van het 

herdenken van de oorlogslachtoffers. 

Groep 7/8 krijgt deze week uitleg over het 

maken en houden van de spreekbeurten. 

En a.s. donderdag starten we met de 

huiswerkklas.  

 

Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

Contact Agnes de Jong alg. directeur 

tel. 0118-569194 

adejong@primas-scholengroep.nl 

 

vriendelijke groet,  

Minka Holtes 
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