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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. 

 

Kerstviering 

We kunnen terugkijken op een mooie 

kerstviering. 

De opbrengst van de collecte voor 

vluchtelingenwerk heeft 80 euro 

opgebracht.    
                                                                 
 
 
 

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.  

 

Serious Request 

Wat fijn dat er zoveel zakjes drop zijn 

verkocht. Er zijn door 3 scholen van de 

gemeente Veere bij elkaar 1080 zakjes drop 

verkocht. De opbrengst daarvan was  

€ 2060,06  
 

 

 

 

 

 

 

 

Citotoetsen 

In week 5 en week 6 (30 jan. t/m 10 febr.) 

worden de Citotoetsen weer afgenomen.  

 

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  9 

februari a.s. 

 

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. 

 

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. Dank u wel voor de medewerking.  

 

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.  

 

Tel. 0118-596099 

 

Vakantieverlof buiten schooltijden 

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 
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Groep 1 en 2  

Er is wat onderhoud/reparatie  nodig aan 

ons speelhuisje op ons plein. Welke handige 

ouder zou dat voor ons willen doen?  

We werken deze weken over het 

thema:”Gelukkig nieuwjaar, slak”. De letter 

van de week is: ”g”en vanaf 30 januari de 

letter: ”n”.  

Het meespeelhalfuurtje is vrijdag 3 

februari.  

Dinsdag, 17 januari, komt er iemand van de 

GGD om ons “tandenpoetsles”te geven. 

Woensdag, 25 januari, is het Nationale 

Voorleesdag. De burgemeester komt voor 

ons en de kinderen van de peuterspeelzaal 

voorlezen.  

 

Groep 3 en 4 

Er wordt hard geoefend op de 

tafelssommen. Komende week wordt de tafel 

van 3 getoetst en daarna is de tafel van 4 

aan de beurt!  

Juf Minka gaat vanaf volgende week elke 

donderdagmiddag aandachtstraining geven 

aan onze klas. We leren hier aandacht te 

hebben voor onszelf en voor elkaar en de 

juf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5/6 

Hulp gevraagd! Wie wil de jongens 

begeleiden bij het schoolvoetbal 

op woensdag 29 maart? 

Op vrijdag krijgen de kinderen een 

tafeltoets. Ze moeten de tafels van 1 t/m 10 

nu goed beheersen. In 4 minuten moeten de 

kinderen minstens 70 sommen goed maken. 

De kinderen die dit kunnen gaan verder met 

de deelsommen.  

 

Groep 7/8 

Aangezien er in de week van 23 januari en 

30 januari behoorlijk wat Cito’s en andere 

toetsen worden afgenomen zullen de 

leerlingen van groep 7/8 geen huiswerk 

krijgen gedurende deze toetsweken. De 

huiswerkklas gaat dan natuurlijk ook niet 

door. 

  

 

Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

vriendelijke groet,  

Theuny Hoekstra- Flikweert 

 

 

 

 

 


