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Citotoetsen en rapportgesprekken 

De Citoweken zijn weer achter de rug. De 

resultaten worden toegevoegd aan het 

rapport. 

De rapportgesprekken zijn gepland op 22 

februari a.s. 

In verband met de open dagen van het 

Voortgezet Onderwijs worden voor groep 8 

gesprekken gepland op 21 en 23 februari a.s. 

 

Gezinsdienst zondag 19 februari  

 

 

 

We nodigen u van harte uit! 

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. 

Wanneer u zich niet heeft afgemeld dan 

gaan we ervan uit dat we u en uw kind(eren) 

mogen begroeten tijdens de dienst. De 

kinderen zitten in de kerk bij hun eigen 

ouders.  

 

Onderhoud tuin 

We zijn op zoek naar een ouder of 

grootouder die wil helpen bij  het onderhoud 

van de tuin. 

Het gaat vooral om het onkruidvrij 

houden van het hoekje met de auto 

op het plein van groep 1 en 2, omdat hier het 

onkruid niet weggebrand kan worden.  

Daarnaast het snoeien van de struiken 

rondom de achthoek bij het grote plein.  

 

Schoolreizen 1 t/m 4  

De datum van het schoolreisje voor groep 1 

t/m 4 is verplaatst van donderdag 18 mei 

naar dinsdag 16 mei. 

 

Ouderfonds en bijdrage schoolreizen en 

schoolkamp 

Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage 

en de bijdrage voor schoolreis of 

schoolkamp al mogen ontvangen. 

Mochten we uw bijdrage nog niet hebben 

gekregen dan ontvangen we die graag voor 

de voorjaarsvakantie. Facturen zijn 

verstuurd op vrijdag 27 januari jl. 

 

Ouderhulp organisatie kerstwandeling 2017 

Het jaar is pas begonnen en we denken al 

aan de volgende kerstviering. We willen nl. 

graag weer een keer een kerstwandeling 

door het dorp organiseren en dat kost 

voorbereidingstijd. Vandaar dat we nu al een 

oproep doen.  

Wie wil meehelpen organiseren?  

We zijn op zoek naar vier ouders…. Graag 

aanmelden via de mail of bij juf Ellen.    

 

 

 

 

 

 

 

Personeel 

Juf Theuny heeft sinds januari haar taken 

weer op zich genomen. Juf Minka geeft weer 

les in  groep 1-2. We danken juf Petra voor 

haar werk in groep 1-2 en juf Minka en juf 

Ellen voor het waarnemen van de 

directietaken. 

 

 Jaargang 20  2016-2017 

 

 

 



 
  

Na de voorjaarsvakantie komt juf Danitsja 

weer terug op school na haar 

zwangerschapsverlof. Juf Petra blijft nog 

tot 22 maart op school waarna zij van haar 

zwangerschapsverlof mag gaan genieten. 

 

Schoonmaak 

De voorjaarsschoonmaak wordt gepland op 

maandag 13 maart a.s. We hopen weer op uw 

hulp te mogen rekenen. 

 

Opschoondag 

Onze jaarlijkse opschoondag wordt gepland 

op vrijdag 31 maart a.s. Hierover volgt nog 

nadere informatie 

 
 

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 16 maart a.s. 

 

Vakantieverlof buiten schooltijden 

Huiswerk mee. 

Wanneer een leerling buiten de 

schoolvakanties op vakantie gaat, mist hij de 

lessen en de uitleg van de leerkracht. Om te 

voorkomen dat leerlingen te veel hiaten 

oplopen wordt huiswerk meegegeven en 

vragen wij ouders er op toe te zien dat dit 

huiswerk wordt gemaakt. Doordat wij een 

groot percentage leerlingen hebben die 

buiten de schoolvakanties op vakantie gaan, 

kunnen wij onmogelijk al deze leerlingen de 

gemiste lesstof aanbieden wanneer zij weer 

terug zijn op school. 

Sommige leerlingen halen de gemiste 

leerstof makkelijk in. Voor anderen is het 

een hele klus. Bij de beoordeling van de 

verlofaanvragen maken we hierin geen 

onderscheid. Ouders zijn 

medeverantwoordelijk voor de 

schoolvorderingen van hun kind. 

 

Voor de “spelregels” van het aanvragen van 

verlof buiten de schoolvakanties verwijs ik u 

naar de schoolgids. 

Groep 1 en 2  

Dringende oproep: 

Er is wat onderhoud/reparatie  nodig aan 

ons speelhuisje op ons plein. Welke handige 

ouder zou dat voor ons willen doen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons nieuwe thema (boek) waarover we gaan 

werken is:”De kleine walvis”. U ziet 

hierboven de burgemeester die dit boek aan 

het voorlezen is. De letter van de week is: 

”w” en na de voorjaarsvakantie de letter “l”. 

Het meespeelhalfuurtje is woensdag 8 

maart. 

We willen u vragen om kleine spulletjes mee 

te geven met de letter, die in de 

belangstelling staat. 

Deze week krijgen de kinderen de laatste 

grote les van de aandachtstraining. Vraag de 

kinderen eens naar kikker Kees en wat hij 

ons allemaal leert. 

 

Groep 3 en 4 

Aandachtstraining: Inmiddels hebben we 4 

lessen achter de rug. Kinderen leren hoe 

belangrijk het is om te luisteren naar hun 

lijf en hoe ze zich kunnen concentreren op 

iets of hun aandacht weer terug kunnen 

brengen, als ze worden afgeleid. Het is fijn 

om te zien, dat iedereen goed mee doet.  

Crea juf Bo: juf Bo komt de komende twee 

weken nog voor een creales met groep 4.  

Dans juf Conny: De komende twee weken 

krijgen de kinderen nog een dansles van juf 

Conny.  

Voorstelling: Op vrijdag 10 maart wonen we 

de theatervoorstelling Roodkapje bij. Deze 

zal gewoon op school te zien zijn.   

 

 

 

 

https://www.nederlandschoon.nl/


 
  

Groep 5/6 

Crea juf Bo: juf Bo komt de komende twee 

weken nog voor een creales met groep 5. 

Muziek:Na de voorjaarsvakantie doet groep 

5/6 mee met het muziekproject door  “Heel 

Veere speelt” . Dit zijn 10 lessen die 

gegeven worden op de vrijdagmorgen. 

Voorstelling: Op vrijdag 10 maart wonen we 

de theatervoorstelling Roodkapje bij. Deze 

zal gewoon op school te zien zijn.   

 

Groep 7/8 

Vandaag zijn de kinderen aan het breien 

geweest met hulp van ouders en oma’s. 

Het was een groot succes! 

 

 
 

Ieder weet nu hoe hij een lekkere warme 

sjaal kan breien. 

Aanstaande maandag 13 februari komt de 

Indigobus. Daar krijgen de leerlingen 

informatie over genotmiddelen en de 

gevaren daarvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

Onze nieuwe website is online 

www.goedepolder.nl  

Neemt u gerust eens een kijkje! 

Ook deze nieuwsbrief kunt u hierop vinden. 

 

 Facebook 

U kunt ons ook volgen op facebook:             

de goede polder.  

 

vriendelijke groeten,  

Theuny Hoekstra- Flikweert 

 

 

 

 

 

http://www.goedepolder.nl/

