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Sinterklaasfeest  

We zijn volop bezig met de voorbereidingen 

van dit feest. Met de kinderen van 1 t/m 4 

volgen we het 

Sinterklaasjournaal. De kinderen 

van groep 5 t/m 8 hebben weer 

prachtige surprises gemaakt.  

De Sinterklaaswerkgroep zorgt 

voor een spectaculaire  

aankomst van Sint en zijn Pieten. 

Daarvoor is wel alle ruimte nodig bij 

school! 

Om die reden het verzoek om die ochtend 

geen auto’s in onze straat te parkeren 

tussen half 9 en 9 uur !!!!!  

(mn. niet bij de hoeken) 

 

let op: groep 1 t/m 4 is ’s middags vrij! 

 

De Kerstwandeling 

De kerstwerkgroep is druk bezig met de 

laatste puntjes op de i te zetten voor de 

kerstwandeling, die gepland staat op 

woensdag 20 december a.s. 

Het is een enorm 

werk om dit te 

organiseren en we 

zijn blij met de inzet 

van zoveel mensen 

om dit voor elkaar te krijgen.  

De uitnodiging volgt.  

 

Bibliotheek op school en Columbus 

  

 

 

De columbus komt weer op donderdag  

7 december a.s. 

 

 

Onderwijsstaking 12 december a.s. 

Zoals het er nu naar uitziet gaat de staking 

door en zullen wij deze dag onze 

schooldeuren gesloten houden. Mocht u 

hierdoor een probleem hebben met de 

opvang van uw kind(eren), laat het ons dan 

weten, dan zoeken we met elkaar naar een 

oplossing.  Onderwijsmensen staken niet 

snel. We kiezen hier nu wel voor omdat we 

ons zorgen maken over ons onderwijs nu en 

in de nabije 

toekomst.  

Er is een dreigend 

lerarentekort en dit 

merken we nu al. Er 

zijn bijna geen vervangers 

beschikbaar. Er is een hele groep oudere 

leerkrachten die in de komende jaren met 

pensioen gaat en (te) weinig jonge mensen 

kiezen voor een baan in het basisonderwijs. 

Van de jonge leerkrachten is er tevens een 

groep, die na een aantal jaar voor de klas te 

hebben gestaan, een baan verkiest buiten 

het onderwijs. 

 

Veiligheid bij het uitgaan van de school. 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u 

gevraagd om wat ruimte vrij te houden bij 

het hek (uitgang bij het fietsenhok) zodat 

de kinderen makkelijk met hun fiets direct 

de weg op kunnen. 

Dit gaat goed.  

Dank jullie wel voor jullie medewerking!  
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Werkzaamheden gemeente 

Bij school worden werkzaamheden 

uitgevoerd om de schoolomgeving veiliger te 

maken. 

 

 
 

(N.B. er is ons verzekerd dat op 5 december 

de werkzaamheden de aankomst van onze 

Sint niet hinderen.) 

 

Groep 1-2 

Vanaf 7 decenber is het thema:”kerst”. De 

letter van de week is vanaf 11 december “e”.  

 

Groep 7-8 

Groep 7-8 heeft de kinderen van groep 1 

t/m 6 verrast met een mini Pieten musical! 

 
13 december gaat groep 7/8 naar de 

brandweer. We krijgen daar een voorlichting 

over het veilig afsteken van vuurwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vraag uw aanvraag tijdig aan. In verband 

met strengere eisen kan de aanvraag meer 

tijd in beslag nemen. 

 

Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:              

de goede polder.  

 

Website 

www.goedepolder.nl 

 

We wensen u een gezellige decembermaand. 

 

Vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 

 


