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Website 

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 hebben we een gezellig 

gezond ontbijt gehad met alle kinderen. 

 

Traktaties en pauze “hapjes” 

Het valt ons op dat er steeds meer 

ongezonde traktaties bij verjaardagen 

getrakteerd worden. Ook bij het 

meegebrachte pauze eten en drinken zien we 

die trend. We begrijpen best dat “gezond” 

niet altijd lekker is voor een kind, maar 

misschien kan er een tussenweg gevonden 

worden. We rekenen op uw medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardag vieren in de klas 

Als uw kind zijn/haar verjaardag viert op 

school dan mogen bij de groepen 1 t/m 4 de 

ouders hierbij aanwezig zijn.  

Voor de groepen 5 t/m 8 wordt de 

verjaardag gevierd zonder ouders. Wilt u 

hier rekening mee houden. We zien steeds 

vaker dat de ouders toch mee komen vieren. 

De traktatie kunt u voor schooltijd in het 

kamertje zetten.     

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasfeest 

Alle kinderen hebben genoten van het 

Sinterklaasfeest. We zijn weer enorm 

verwend. Een dezer dagen ontvangt u een 

link naar www.mijnalbum.nl waar u alle foto’s 

en filmpjes kunt bekijken.  

 

Kerstviering 

Donderdagavond 22 december vieren we met 

alle kinderen kerst. Alle kinderen worden om 

18.30 op school verwacht voor de viering.  

Vanaf 19.15 bent u als ouder welkom aan de 

voorkant van de school voor een lekkere 

beker warme chocomelk.  

De uitnodiging volgt binnenkort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Opbrengst zending maandagmorgen 

Het komende jaar sparen we met de 

maandagochtend zending voor stichting 

vluchtelingenwerk. Ook zal er tijdens de 

kerstviering een collecte gehouden worden. 

De opbrengst is eveneens voor stichting 

vluchtelingenwerk.  
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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 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.  

 

Gezinsdienst zondag 19 februari 

Zondag 19 februari werken de kinderen van 

onze school mee aan een kerkdienst. Samen 

met pastor Bert Fluit bereiden we deze 

dienst voor. Voorafgaand zal de pastor 

enkele van onze weekopeningen of 

afsluitingen bijwonen en zal hij ons in de 

weken voor de gezinsdienst de kerk laten 

zien en er wat over vertellen. 

 

Vakantieverlof buiten schooltijden 

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 

  

Te laat komen 

We zien de laatste weken regelmatig dat er 

kinderen te laat komen. De bel gaat om 

08.30u. Dit is het moment dat de lessen 

starten en de kinderen dus in de klas moeten 

zitten. We zien dat de kinderen het 

vervelend vinden als ze binnen moeten komen 

en de deuren al dicht zijn. Wilt u dit in de 

gaten houden.  

 

Vanaf 2017 komt er een nieuw 

registratiesysteem m.b.t. de absenties. 

Hierdoor kan alles nog beter in kaart worden 

gebracht.  

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 

 

Serious Request 

Ook dit jaar doen we mee met de actie voor 

Serious request. Het thema is dit jaar: “de 

stille killer longontsteking”. U heeft 

hierover vorige week een mail ontvangen.  

Vandaag krijgen de kinderen 4 zakjes drop 

mee om te verkopen in hun naaste omgeving. 

Een zakje drop kost 2,50. Het geld wordt 

weer ingeleverd bij de eigen leerkracht.  

 

 
 

Groep 1 en 2  

We werken deze weken over het thema: 

“kerst”. De letter van de week is “k” en 

vanaf 19 december de letter “b”. Mogen de 

kinderen iets meenemen voor de lettermuur 

dat begint met de letter van de week? Het 

meespeelhalfuurtje is woensdag 11 januari. 

 

Groep 3/4 

Er wordt goed geoefend thuis met de 

tafelsommen. Tot nu toe hebben alle 

kinderen de tafel van 2-5-10 gehaald! 

  

Groep 7/8 

Aanstaande woensdag 7 december krijgt de 

groep voorlichting bij de brandweer over het 

veilg afsteken van vuurwerk. Dit wordt 

georganiseerd door bureau Halt. We worden 

met de bus opgehaald en teruggebracht. De 

kinderen zullen om half 1 pas terug zijn.  
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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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